
                                                                 Protokół   Nr  11/2017
 posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów,
Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska

odbytego  w  dniu   20.12.2017r.

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 
1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.  Przyjęcie  protokołu Nr  10/2017 z  dnia   07.12.2017r.  
/projekt   protokołu  został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego
Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada  Miejska,>Komisje  Rady, >Komisja   Budżetu,
Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, > projekt
protokołu Nr 10/2017 z dnia  07.12.2017r.  
3.  Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  budżetu  na
rok  2017.
4.  Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
255/XXVIII/2016  Rady  Miejskiej w Kłobucku   z  dnia 28 grudnia 2016 roku   w  sprawie 
przyjęcia wieloletniej  prognozy  finansowej   na   lata  2017-2024   Gminy  Kłobuck.
5. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  budżetu  Gminy Kłobuck  na 
rok 2018.
6. Wypracowanie opinii  do  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.
7. Sprawy różne. 
- wniosek  Wicemarszałka  Województwa   Śląskiego  o   opinię  odnośnie   ewentualnego 
zrzeczenia się odszkodowania  za  grunty Gminy  objęte  decyzją  Wojewody  Śląskiego  nr
5/2017  wydaną   6 czerwca br.   o  zezwoleniu   na  realizację   inwestycji    drogowej 
pn.”Przebudowa   drogi  wojewódzkiej  nr 491  od  granicy   województwa   śląskiego   do 
granicy  miasta   na  prawach   powiatu   Częstochowa  (od km 4+753 do km 32+682)”. 

Ad.1
      Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

     Przewodniczący   Komisji  J.Soluch - otworzył   posiedzenie  Komisji  Budżetu, Finansów, 
Handlu, Usług  i  Ochrony  Środowiska.

      Powitał   wszystkich   przybyłych  na  komisję. 
      Przewodniczący   stwierdził,  iż   na   posiedzeniu    obecnych  jest  12   z   14  członków   

komisji.  Zgodnie  z   § 42  ust. 3  Statutu  Gminy  Kłobuck, posiedzenie   komisji   jest  
prawomocne.   

      Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia.

      Członkowie   komisji   nie   wnieśli  uwag  do  przedstawionego   porządku  posiedzenia  
komisji.

       



Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie  
przyjęła  porządek  posiedzenia  komisji.

Ad.2.  
Przyjęcie  protokołu   Nr  10/2017  z  dnia   07.12.2017r.  
/projekt   protokołu   został   umieszczony   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego
Kłobuck  w BIP   bip.gminaklobuck.pl / 
 

Komisja  nie  wniosła  uwag  do  projektu  protokołu.
 
Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie  
przyjęła  protokół  z  poprzedniej  komisji.

Ad. 3.  
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  budżetu  na  
rok  2017.

Skarbnik K.Jagusiak – w zakresie wydatków bieżących  wszystkie  oszczędności  idą na 
płace i pochodne w oświacie  II część, o  czym  sygnalizowała  w listopadzie. Natomiast 
wszystkie  zadania, które   schodzą z planu tego roku,  idą  na  zmniejszenie  kredytu. Z 
uwagi na fakt, że część płatności musi  przejść na rok przyszły, zmieniamy plan w zakresie
takich  zadań jak: Projekt modernizacji   ul. Strażackiej w Białej . Następnie  dwa  zadania  
projektowe  drogowe  w  Dziale  600 Transport:
-Projekt  przebudowy  ul. Zakrzewskiej  po  obu  stronach  po  obu  stronach  przejazdu 
kolejowego   oraz   skrzyżowania   ul. Zakrzewskiej  z  ul. Reja w Kłobucku,
-Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza  z  ul. Zakrzewską  
w Kłobucku.
Kolejne zadanie  „Projekt i budowa oświetlenia ul.Gajowa w Kłobucku” - kwota 19.259 zł 
przy  czym  projekt  w tym  roku  został  zapłacony, natomiast realizacja  będzie w roku 
przyszłym.

Przewodniczący komisji J.Soluch – przypomniał, że Rada  Sołecka w Kamyku     
postanowiła  przeznaczyć  kwotę  800 zł   ze środków sołeckich  na  przywitanie  Nowego  
Roku  2018.  Na  Sesji  zostanie  zgłoszona autopoprawka  dot. przesunięcia  środków.

Radna D.Kasprzyk – zapytała odnośnie  projektu   budowy drogi wraz z mostem, łączącej 
ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku, dlaczego  akurat teraz  to   zadanie  zostało
wprowadzone.



Kierownik IR W.Solska – projekt  budowy drogi wraz z  mostem, łączącej ul. Sienkiewicza
z ul. Zakrzewską w Kłobucku  zgodnie  z  planem  wydatków  budżetowych   na  rok 2017
został  zamówiony, została  podpisana  umowa    na opracowanie tej dokumentacji . 
Natomiast projektant nie wywiązuje  się z czasu wykonania umowy. Główna przyczyna 
jest taka, że  rzeczywiście mapy do celów projektowych dostał późno, przedłożył nam  
koncepcję, koncepcja była na zespole uzgodnień omawiana . Koncepcja  jest  zrobiona. 
Natomiast nie ma do końca wykonanej  dokumentacji. Projektant usprawiedliwia się, że 
bardzo późno zostały wykonane mapy do celów projektowych . Faktem jest, że w naszym 
Starostwie bardzo długo trwa  tzw. sprawdzenie   poprawności   map  do  celów 
projektowych  (do ok. 5 tygodni).
W tym roku zresztą  wszystkie dokumentacje  mają  wydłużenie.
Widocznie Ośrodek Dokumentacji  w Kłobucku  potrzebuje tak dużo czasu na  
sprawdzenie  poprawności tych pomiarów. W  ten  sposób u  nas  ten  proces  się wydłuża.

Radna D.Kasprzyk – jeśli  koszt  projektu   wynosi  113.000 zł,  to   czy  znany  jest 
ewentualnie   przybliżony koszt wykonania takiej inwestycji.

Kierownik IR W.Solska –   jest  to   koszt  opracowania  dokumentacji , natomiast    gmina 
nie  zamawiała usługi u geodety  tylko  wykonawca.
Nie ma projektu, nie wiadomo więc jaki będzie koszt realizacji.

Radny  A.Tokarz – jeśli chodzi   o zadanie  „Modernizacja  odcinka  drogi  gminnej  Nr 
470128  w  Białej  i  Kopcu „ poprosił  o  pomoc  w  odróżnieniu   odcinków  i wskazanie  
jaki  zakres  prac  obejmują  poszczególne  odcinki.

Kierownik IR W.Solska – wyjaśniła, że I etap  to odcinek  o długości  1100 metrów  od  ul. 
Częstochowskiej, następny etap jest do ul. Stawowej.
Dokumentacja jest zamówiona na dwa etapy . I etap  został już opracowany . Został już 
złożony wniosek do Starostwa Powiatowego  o  wydanie  decyzji ZRID  , postępowanie 
zostało wszczęte . I etap został zapłacony. W umowie jest kwestia finansowa rozwiązana w
ten sposób, że po  wykonaniu   I etapu   dokumentacji  firma  otrzyma  30% wartości 
zamówienia, a po wykonaniu II etapu  70%. W związku  z  tym  I etap został  zapłacony, a 
płatność  za  II etap został przesunięty na następny rok. 

 
Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    pozytywnie  
zaopiniowała   projekt  uchwały.

/Za – głosowało 11 radnych,               przeciwnych – 0,           wstrzymała  się  - 1 osoba/

Ad. 4.  
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
255/XXVIII/2016  Rady  Miejskiej w Kłobucku   z  dnia 28 grudnia 2016 roku   w  sprawie 
przyjęcia wieloletniej  prognozy  finansowej   na   lata  2017-2024   Gminy  Kłobuck.



Skarbnik K.Jagusiak – te zadania, które zostały przesunięte z płatnościami na rok przyszły
a  zawarte  są  umowy   cywilno-prawne  muszą  widnieć w wieloletniej  prognozie  
finansowej  także tej, która  obowiązuje do końca roku .
W  Załączniku  Nr 2   zostało   dokładnie  objaśnienie  z  jakich  kwot  na  jakie zmieniają  
się te zapisy  3  zadań. 

Radny  A.Tokarz – w  związku  z „Projektem   przebudowy  ul. Zakrzewskiej  po obu  
stronach przejazdu  kolejowego  oraz  skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w 
Kłobucku”  zapytał jak  daleko będzie realizowana ta przebudowa ul. Zakrzewskiej, na 
jakiej  długości. Jak to rozumieć, że po obu stronach przejazdu kolejowego.

Kierownik  IR  W.Solska – projekt   przebudowy  ul. Zakrzewskiej   po  obu  stronach 
przejazdu  kolejowego  oraz  skrzyżowania  ul. Zakrzewskiej  z  ul. Reja  w  Kłobucku  
wszedł do budżetu z uwagi  na przebudowę  przejazdu kolejowego  planowanego przez 
PKP  na  ul. Zakrzewskiej.
Odbyło się spotkanie  w którym uczestniczył też Radny J.Kulej  z przedstawicielami  kolei,
linii  kolejowych  i od nieruchomości  i w tamtym roku postawiono warunek, że przejazd 
kolejowy  zostanie poszerzony wraz z przejściem dla pieszych  pod warunkiem, że jezdnia
ul. Zakrzewskiej  zostanie  poszerzona do  6 metrów i wybudowany chodnik  po jednej i 
po drugiej stronie  przejazdu na  terenach PKP  czyli  liczą że szerokość przejazdu będzie 
10 metrów od skrajnej szyny po jednej i po drugiej stronie  to jest ich zadanie , natomiast 
urządzenie chodnika  i  jezdni poza tym zakresem jest zadaniem gminnym.
W  związku z tym  żeby uratować ten  przejazd i żeby był szerszy, zostało zlecone 
opracowanie . Nie zostało ono wykonane w terminie  i  właśnie  przechodzi do WPF  i do 
środków na 2018 rok.
W terminie nie zostało wykonane z uwagi na prawie półroczny termin wydawania decyzji
lokalizacyjnej przez Urząd Wojewódzki . Ponieważ to zadanie realizowane jest na terenach
też  zamkniętych  i na   terenach  o  których budowie  decyduje  Starostwo Powiatowe w 
Kłobucku .  
Uważa, że  pozwolenie  częściowo  będzie  wydane  przez  Starostwo  Powiatowe  a  na 
terenach zamkniętych które są własnością kolei  będzie  pozwolenie  wydawane  przez 
Urząd Wojewódzki. Dlatego też były wydane  dwie  decyzje  lokalizacyjne.

Radny A.Tokarz – Zapytał  co  dzieje  się   za  tą  granicą   za tymi 10 metrami .
 
Kierownik  IR  W.Solska –    zakres   będzie  się  kończył na końcu  chodnika   dzisiaj  
istniejącego w ul. Zakrzewskiej, jadąc  od  ul. Staszica  do torów kolejowych  i    nowo  
budowanego chodnika.  Tam gdzie nie ma w tej chwili chodnika,  łącznie z tym 
skrzyżowaniem  z  ul. Reja  (były takie zalecenia PKP   ponieważ  uważali,  że  nie  jest  
ono skanalizowane i jest niebezpieczne)  wchodzi w zakres nowego opracowania.
Za torami w stronę Nadleśnictwa też  będzie dobudowa kawałka chodnika ok. 5 metrów 
w tym nowym zadaniu.



Komisja   Budżetu,   Finansów,   Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska      pozytywnie
zaopiniowała   projekt   uchwały .

/Za –  głosowało 11 radnych,               przeciwnych – 0,           wstrzymała  się  - 1 osoba/

Ad. 5. 
Wypracowanie   opinii   do  projektu   uchwały  w  sprawie  budżetu   Gminy  Kłobuck  na
rok  2018.

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że  projekt budżetu gminy  na  2018 rok  przeszedł 
pozytywnie  procedurę  opiniowania  zgodnie  z  procedurą  uchwalania  budżetu.  
W  stosunku  do  przyjętego  projektu  budżetu  gminy  na  rok  2018  wprowadzono   
drobne   poprawki, które  zostały  ujęte  w  uzasadnieniu. 
Dotyczą  one:
1) W  Dz. Administracja  dodano do usług  remontowych  kwotę  60.000 zł,
2) Do majątkowych wydatków budżetowych został włączony projekt rewitalizacji parku 
przy ul. Zamkowej w Kłobucku – 20.000 zł,
3) W zakresie Dz. 801 Oświata i Wychowanie zaplanowane zostały przesunięcia między 
paragrafami w zakresie płac i pochodnych,
4) W Dz. 852 Pomoc społeczna zostały dodane wydatki na realizację projektu „Centrum 
Integracji Społecznej szansą  rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck” kwota 
54.600 zł  (Gmina jest partnerem tego projektu),
5) W zakresie wydatków majątkowych ujęto przesunięcie płatności wydatków 
majątkowych na kwotę 258.128 zł:
- modernizacja odcinka drogi gminnej  Nr 470128 S w Białej i Kopcu. 
  Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich – I etap 95.571 zł.
- projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską  w
   Kłobucku 109.347 zł,
- projekt przebudowy ul. Zakrzewskiej po obu stronach  przejazdu  kolejowego  oraz
   skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku  33.210 zł,
- budowa oświetlenia ul. Gajowej, Kłobuck  20.000 zł.

Radny A.Tokarz – zgłasza od kilku lat we wnioskach do budżetu sprawę  dotyczącą  
obsługi  prawnej  Rady  przez  niezależnego  radcę  prawnego.

Przewodniczący komisji J.Soluch – wyjaśnił, że zapowiedzi przyszłego kodeksu 
wyborczego są takie, że Biuro Rady przejdzie pod całkowitą zależność  przewodniczącego 
Rady. Być  może wtedy  będzie  mógł  być  zatrudniony  radca prawny  i  może  wtedy 
problem  sam  się  rozwiąże.

Komisja   Budżetu,   Finansów,   Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska      pozytywnie
zaopiniowała   projekt   uchwały .
/Za – głosowało 10 radnych,           przeciwna – 1 osoba,           wstrzymała się – 1 osoba/



Ad. 6. 
Wypracowanie opinii  do  projektu  uchwały w sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.

Skarbnik K.Jagusiak –  wszystkie przedsięwzięcia są znane, dochodzi  nowy projekt  pod  
nazwą „Centrum  Integracji  Społecznej  szansą  rozwoju ekonomii społecznej  w  gminie  
Kłobuck” na kwotę 145.600 zł, w którym  gmina  Kłobuck  jest  partnerem projektu  w 
formie udziału  GOPS, natomiast  liderem  jest  Stowarzyszenie  „Druga  Szansa” w 
Kłobucku.
Ponadto zwiększono spłaty długu w roku 2026  w  związku ze zwiększeniem kredytu w 
stosunku do projektu  2018 r.  o kwotę 258.128 zł. 
Przeliczenia finansowe dotyczące dochodów i wydatków  zapewniają sfinansowanie 
kredytu w wysokości wskazanej  w uchwale budżetowej. Na razie gmina  spełnia 
wszystkie wskaźniki co do  spłaty i  nie ma większych problemów.
Kredyt jest dość istotną pozycją  finansowania  wydatków majątkowych.

Komisja   Budżetu,   Finansów,   Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    pozytywnie  
zaopiniowała   projekt   uchwały .

/Za – głosowało 11 radnych,                przeciwna – 1 osoba,                wstrzymała się – 0/

Ad. 7. 
Sprawy  różne

Wniosek  Wicemarszałka  Województwa   Śląskiego  o   opinię  odnośnie   ewentualnego 
zrzeczenia się odszkodowania  za  grunty Gminy  objęte  decyzją  Wojewody  Śląskiego  
nr 5/2017  wydaną   6 czerwca br.   o  zezwoleniu   na  realizację   inwestycji    drogowej 
pn.”Przebudowa   drogi  wojewódzkiej  nr 491  od  granicy   województwa   śląskiego   do
granicy  miasta   na  prawach   powiatu   Częstochowa  (od km 4+753 do km 32+682)”.   

Przewodniczący komisji J.Soluch -  przypomniał, że w dniu wczorajszym  Komisja 
Zagospodarowania rozpatrywała  wniosek i  zdecydowała  żeby  zrzec się  odszkodowania
za oddane  grunty  gminne  na  realizację  inwestycji  drogowej.

Burmistrz J.Zakrzewski – zwrócił   uwagę,  że   przy  budowie   ul. Staszica   do  Wręczycy
takie odszkodowanie gmina otrzymała  (droga nr 492). Natomiast  sytuacja z drogą  nr 491
jest trochę  inna, dlatego że jest  ona  na liście rezerwowej. Każde środki, które zaoszczędzi
Zarząd Województwa  może desygnować na realizację tej inwestycji, bo istotny jest też 
wkład własny.
Była  taka  prośba  Zarządu Dróg Wojewódzkich  i  sugestia  aby  jednak  nie  żądać  tych  
odszkodowań, bo  to  jednak  ułatwi   proces   inwestycyjny.  Dla  nas  jest  to  też  taki  
argument  przetargowy  w sytuacji  kiedy  będzie  ustalany   harmonogram  prac. Dotyczy 



to  trzech  gmin (Kłobuck, Miedzno , Popów). Uważa, że  byłby  to  dość   mocny  
argument  dla  ustalenia  tego harmonogramu  aby  przede  wszystkim  te  skrzyżowania  
które  są   najistotniejsze  w  tej  realizacji  były  w  pierwszej   kolejności   wprowadzone   
do   harmonogramu   prac   przy ewentualnej realizacji. Jest duża szansa, że ta inwestycja 
dojdzie do skutku  i  byłby to  taki dobry  gest   z  naszej strony, bo z  drugiej   strony,  
gdyby  tej  realizacji  nie  było  i tak by nie było z tego żadnych pieniędzy. 
Są  to tylko  grunty przydrożne  stanowiące  naszą  własnością  ale  muszą  być  przejęte  
pod poszerzenie pasa drogowego.
Uważa, że trzeba robić wszystko żeby pomóc ZDW i Urzędowi  Marszałkowskiemu żeby 
tą  realizację zakończyć.
Komisja Zagospodarowania przychyliła się do dania Burmistrzowi  wolnej ręki  aby   nie  
żądać tego odszkodowania.

Radny A.Tokarz – zapytał, kto  w tej  sytuacji  ma podjąć decyzję, czy  na  wniosek 
Burmistrza  Rada  czy też  Burmistrz sam podejmuje decyzję  posiłkując  się  opiniami  
komisji.

Burmistrz J.Zakrzewski – nie ma umocowania aby zrezygnować z odszkodowania  bez  
zgody Rady. Tak jak  nie może sprzedać, wydzierżawić, przekazać nieodpłatnie bez zgody 
Rady. Prawdopodobnie  będzie stosowna uchwała. Jeżeli  Radni   podejmą pozytywną  
opinię  aby  nie żądać  tego odszkodowania, to przekaże ją  ZDW. Stąd prośba o wydanie 
opinii.

Radny J.Batóg – nie jest to grunt, który przynosi  nam dochody, są to tylko pasy gruntu  
wzdłuż drogi,  w  który nie  możemy  zainwestować, ma  on   służyć   wszystkim 
mieszkańcom  naszej  gminy, Powiatu  i  wszystkim.
Gmina ma prawo  żądać odszkodowania, ale później w razie potrzeby  przy  różnych 
rozmowach   nie  będziemy  mieli żadnych  argumentów, a  przy  budowie  różnych 
inwestycji  może  wyniknąć  wiele  nieprzewidzianych  okoliczności. 
Osobiście jest za tym aby nie żądać  odszkodowania.

Burmistrz J.Zakrzewski  -  uważa, że dobra współpraca  z  Zarządem Dróg Wojewódzkich
procentuje, nie  tylko  w  przypadku  tej  drogi . Kiedy weźmiemy pod  uwagę   ul. Prusa  i
Witosa  w  Łobodnie   to  projekt  upadł  przede  wszystkim  ze względu na uzgodnienia  z
ZDW. Projektant nie potrafił się porozumieć  z  ZDW. Dzisiaj mamy sytuację taką, że    jako
Gmina Kłobuck  wystąpiła   do ZDW  i  już  mamy   uzgodniony  odpływ  przed  
zleceniem projektu. To  nam  ułatwia  i  przyśpiesza  proces  projektowania , ponadto   
projekt    ten    będzie    tańszy, dlatego     że     projektant   już  nie   ma    tych    kłopotów   
i niebezpieczeństwa    nieuzgodnienia  kwestii odwodnienia.  Mało tego, ta inwestycja 
będzie tańsza, dlatego że pierwotna wersja  odprowadzenia wód opadowych  do rzeki 
przez  drogę wojewódzką byłby  dużo droższym  rozwiązaniem,  a w tej chwili uzyskano 
zgodę na to aby  włączyć do istniejącego systemu odwodnienia. 
Podejrzewa, że te 50.000 zł nam  się  już  zwróci przy inwestycji  ul. Prusa i  ul. Witosa.
Więc czasami  trzeba  iść  na  rękę a  to  z czasem  zaprocentuje. 



Radny A.Tokarz – wyjaśnił, że jego  pytanie  nie miało   na  celu   negowania   prośby    
Wicemarszałka  Województwa   Śląskiego  o     ewentualne zrzeczenia się  odszkodowania,
zmierzał jedynie do tego aby rozstrzygnąć pewne kwestie  formalne. Jest  jak   najbardziej 
za  nie  żądaniem   odszkodowania.

Komisja   Budżetu,   Finansów,   Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie 
pozytywnie  zaopiniowała  wniosek  aby  Gmina  Kłobuck   nie  występowała  o  
odszkodowanie  za  grunty  przejęte  na   realizację  inwestycji  drogowej.

Radny Z.Bełtowski – zadał  pytanie odnośnie tablic ogłoszeniowych, które zostały  zdjęte  
i  przekazane  do  remontu. Proces ten trwa już dość długo  i  nie  ma  gdzie  wieszać 
różnych  informacji, ogłoszeń   otrzymywanych  z  Gminy.
Poprosił o wyjaśnienie   na  jakim  to  jest  etapie  i  jak najszybsze załatwienie sprawy.

Burmistrz J.Zakrzewski  - sprawa  została przekazana do ZDiGK  i  wystarczyło  zapytać 
na jakim  to  jest  etapie  aby  przyśpieszyć  ich  remont. Tablice  zostały przekazane  firmie,
która  obecnie  dokonuje   wymiany  wkładów, które zostały zniszczone . W  momencie    
gdy  się  to  zakończy   zostaną   zamontowane.
Zapyta  Dyrektora ZDiGK  na  jakim  to  jest  etapie.

      Wobec  zrealizowania  porządku  posiedzenia, Przewodniczący  Komisji   Budżetu, 
Finansów,  Handlu, Usług  i  Ochrony  Środowiska  J.Soluch   zamknął   posiedzenie.   
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