
Projekt 
                                                              Protokół   Nr  5/2018

z posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów,
Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska

odbytego  w  dniu  25.06.2018r.

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku    obrad.
2.  Przyjęcie   protokołu   Nr  4/2018   z   dnia   22.05.2018r. 
/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  4/2018   z    dnia   22.04.2018r.  
3. Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie  wynagrodzenia   Burmistrza 
Kłobucka.
4. Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały    w    sprawie    zatwierdzenia     
sprawozdania   finansowego   i   sprawozdania   z   wykonania     budżetu    za   rok  2017.

      5. Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały    w    sprawie   udzielenia   Burmistrzowi
Kłobucka    absolutorium   z   tytułu   wykonania    budżetu    za   rok   2017.

      6. Wypracowanie  opinii   do    projektu   uchwały    w    sprawie    przyjęcia    od    Powiatu
Kłobuckiego    prowadzenia    zadania    publicznego    z   zakresu    zarządzania   drogami
publicznymi    w    zakresie   przebudowy   drogi   powiatowej.
7. Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie  zmian   w  planie   budżetu   
na    rok    2018.
8. Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały    w    sprawie     zmiany uchwały  Nr 
387/XXXVII/2017  Rady  Miejskiej   w  Kłobucku   z   dnia   28 grudnia 2017  roku   w   
sprawie   przyjęcia   wieloletniej   prognozy   finansowej   na  lata   2018-2026  Gminy 
Kłobuck.  

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  13   z   14  członków

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

      Odczytał    proponowany    porządek    posiedzenia.
          



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

 
 

Ad.2.  
Przyjęcie  protokołu   Nr  4/2018  z  dnia  22.05.2018r.  
/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     przyjęła
jednogłośnie    protokół    z     poprzedniej     komisji.
 

Ad. 3.  
Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie  wynagrodzenia   Burmistrza
Kłobucka.

Przewodnicząca rady D.Gosławska -  poinformowała, że  projekt   uchwały   został 
przygotowany w związku ze zmianami przepisów. Dnia 15 maja 2018 roku   zostało 
wydane Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych. W  świetle  tych  przepisów   poszczególne  składniki  wynagrodzenia  
winny  mieścić  się w  następujących  wielkościach:
- wynagrodzenie  zasadnicze  -3600 zł  do  4800 zł  dla  gmin  powyżej  15 tys.  do  100 tys. 
mieszkańców  (stanowiska  wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i 
marszałków województw),
- dodatek funkcyjny – do kwoty 2100 zł dla gmin powyżej dla gmin powyżej 15 tys.   do 
100 tys. mieszkańców,
- dodatek specjalny – w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% 
łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
- dodatek za wieloletnią pracę-maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z  tymi  wielkościami zostało obniżone  wynagrodzenie zasadnicze  do kwoty 
4.800 zł, natomiast pozostałe dodatki  są bez zmian.

Radny J.Kulej – uważa, że przedstawione  w  projekcie  uchwały  wynagrodzenie   jest   za 
niskie  i  należy  je  podwyższyć.



Przewodniczący komisji J.Soluch – w  imieniu  Klubu Koalicja Samorządowa  przedstawił
następującą  propozycję  wynagrodzenia  Burmistrza:
-wynagrodzenie zasadnicze      4.800 zł      
-dodatek funkcyjny                     2.000 zł
-dodatek specjalny                      2.700 zł
-dodatek za wysługę lat  13%      624 zł

Łączne proponowane wynagrodzenie wynosiłoby  10.124 zł,  natomiast  aktualne  
wynagrodzenie Burmistrza wynosi   10.179 zł.

Przedstawione propozycje wynagrodzenia Burmistrza  obejmują  wszystkie  składniki  
wynagrodzenia, które  mieszczą  się  w  granicach  określonych   przez   Rozporządzenie 
Rady Ministrów w  sprawie  wynagrodzenia  pracowników  samorządowych, które  od     
1  lipca  2018r.  zakłada  zmniejszenie  maksymalnej  kwoty  wynagrodzenia   osób  
zatrudnionych  na  podstawie  wyboru.
Dotychczasowe   wynagrodzenie   ustalone  w  2015 roku  było   znacznie   mniejsze  od  
maksymalnego  wynagrodzenia.

Radny A.Tokarz – uważa, że przedstawione  przez  Przewodniczącego komisji  propozycje
są  słuszne  i   nie  ma  podstaw    do  obniżenia . Należy  pozostawić    wynagrodzenie   na
tym    samym   poziomie     rekompensując   innymi  składnikami  wynagrodzenia.

      Komisja    Budżetu,    Finansów,  Handlu,  Usług   i   Ochrony   Środowiska    pozytywnie 
zaopiniowała   propozycję  zmiany  wynagrodzenia   Burmistrza   przedstawioną   przez  
Przewodniczącego   komisji   J.Solucha  w  imieniu  Klubu  Koalicja  Samorządowa  tj.
-wynagrodzenie zasadnicze      4.800 zł      
-dodatek funkcyjny                     2.000 zł
-dodatek specjalny                      2.700 zł
-dodatek za wysługę lat  13%      624 zł
                                                     ------------------
 łącznie                                        10.124 zł  

      /Za -  głosowało   10  radnych,          przeciwnych  -  osoby,       wstrzymały   się   3 osoby/

Ad. 4.
Wypracowanie    opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie    w     sprawie
zatwierdzenia     sprawozdania   finansowego   i    sprawozdania   z    wykonania
budżetu    za   rok  2017.

     
Przewodniczący komisji J.Soluch – wyjaśnił, że  sprawozdanie  było  omawiane  na  
poprzedniej  komisji  i  zostało  przyjęte. Jednakże  na  sesję  został  przygotowany  w/w  
projekt  uchwały   i  musi  być  głosowany.



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

      /Za -  głosowało  13  radnych,   przeciwna  była   1 osoba,  wstrzymujących   się  nie  było/

      Ad. 5. 
      Wypracowanie  opinii    do   projektu   uchwały    w    sprawie   udzielenia   Burmistrzowi

Kłobucka    absolutorium   z   tytułu   wykonania    budżetu    za   rok   2017.
      
     Skarbnik K.Jagusiak – wszystkie   materiały   dotyczące   udzielenia  absolutorium  Radni  

otrzymali   łącznie   ze   sprawozdaniem   z  wykonania,  sprawozdaniem  finansowym , 
dwoma opiniami RIO   zarówno  o wykonaniu  budżetu  jak  i  opinii   Komisji Rewizyjnej.

      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A.Nowak – odczytał   uchwałę  VI Składu 
Orzekającego Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Katowicach  w  sprawie  
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku.

   
      RIO  wydało  pozytywną  opinię  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia 

absolutorium  dla Burmistrza  Kłobucka za 2017 rok.

     Radny A.Tokarz – poprosił  o  dołączenie  do  tej  opinii  2 załączników  członków Komisji 
Rewizyjnej  (zdania odrębne).

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

      /Za -  głosowało  9  radnych,        przeciwna  była  - 1  osoba,    wstrzymały  się  2 osoby/

      Ad. 6. 
      Wypracowanie   opinii    do    projektu   uchwały    w    sprawie    przyjęcia    od   Powiatu

Kłobuckiego    prowadzenia   zadania   publicznego    z   zakresu    zarządzania   drogami  
publicznymi    w    zakresie    przebudowy   drogi   powiatowej.

Kierownik IR W.Solska – proponuje   się  przyjęcie   od  Powiatu  Kłobuckiego   realizacji  
zadania  z  zakresu  zarządzania  drogami   publicznymi    powiatowymi  polegającego  na
przebudowie  odcinka  drogi  powiatowej  nr  2068S.  Przedmiotowa  przebudowa  
polegałaby  na  budowie  chodnika  o  długości  220 metrów  w  ul. Jasnogórskiej  w  Białej 
na  odcinku od ul. Sosnowej w  kierunku  skrzyżowania  z  ul. Sadową. Powiatowy  
Zarząd  Dróg w Kłobucku  zamówił  dokumentację  na  przedmiotową  przebudowę, 
która  została  wykonana  w  sierpniu  2016 roku. Dokumentacja  została  sporządzona  dla
odcinka  drogi  o  długości   1907,29 metrów .



W marcu   2018 roku    wykonany   został    kosztorys    inwestorski   dla   odcinka  
planowanego  do  przyjęcia, dla   którego  wartość   kosztorysowa   wyniosła  160.787,29 zł 
(brutto  197.768,37 zł ).

Radny A.Tokarz – poprosił  o szczegółowe  wyjaśnienie  przejęcia   zadania  powiatowego 
i  wykonywania  przez  Gminę   Kłobuck. Kiedy  sporządzano   projekt,  to   ówczesny  
inwestor  tj. Starostwo  mogło  jednak   ingerować  w  fazę  projektową.

Burmistrz J.Zakrzewski – podziękował  komisji  za  pozytywną  opinię  do  absolutorium. 
Odnośnie  tego projektu  uchwały, to zawsze są pozytywy, że  się  realizuje  coś  dla  
mieszkańców. Jeśli chodzi   o  ul. Jasnogórską, to   Gmina  Kłobuck nie miała możliwości  
ingerowania w projekt  pierwotny, on  był zlecony  przez  Powiat,  zresztą  wszystkie  
projekty drogowe są  zlecane przez Powiat  jeżeli chodzi o drogi powiatowe. Powiat nie 
realizuje projektów chodnikowych , czyli wykonuje projekt techniczny, a jeżeli Gmina 
będzie chciała realizować  to będzie musiał to zrobić na  własny koszt. Takie wstępne 
ustalenia były z mieszkańcami, którzy postulowali o wykonanie tego chodnika  . Podobna 
sytuacja jest na Borowiance  ul.Tartakowej , ul.Jasnogórskiej  w  Białej. 
Powiat takich chodników nie wykona . Szkoda nie wykonywać takich zadań, jeśli projekt 
jest gotowy  i  aktualny. Szkoda żeby się zdezaktualizował, bo też ma jakiś czas 
pozwolenia na budowę. Trzeba więc przystąpić przynajmniej do jednego etapu, żeby móc 
kontynuować go w następnych latach.
Nie ma tu wspólnej inwestycji drogowej, tu jest tylko  projekt chodnika . Uważa,m że 
projektanci wszystkie zmiany , etapowanie  wykonują na koszt Powiatu, naszym 
zadaniem jest tylko  zlecenie przetargu i  fizyczne  wykonanie.

Komisja   Budżetu,  Finansów, Handlu,  Usług   i   Ochrony   Środowiska    pozytywnie  
zaopiniowała  projekt uchwały
/Za -  głosowało 10  radnych,     przeciwnych   osób  nie było,    wstrzymały  się  2 osoby/

Ad.  7. 
Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie    zmian   w  planie   budżetu  na
rok    2018.

Skarbnik K.Jagusiak – w  dniu   dzisiejszym   Radni   otrzymali   dodatkowy  materiał   w  
postaci   Załącznika  Nr 4.   
W  Załączniku   Nr 1   w  zakresie   dochodów   proponuje   się   zwiększenie   o   kwotę  
729.654,76 zł   w  tym:
-dotacja  celowa  z   Województwa Śląskiego    w wysokości  200.000 zł  na  zakup  pojazdu
dla  OSP Biała,
-projekty ze środków unijnych  509.235,79 zł  (Akademia   eksperymentu   w  Gminie 
Kłobuck  i  Anioł  Stróż  dla  Seniora),
-darowizna dla szkoły 2.846 zł,
-zwroty świadczeń wychowawczych  9.000 zł.



Załącznik    Nr 2   dotyczy: 
-przesunięcia   środków  z   pomocy  finansowej  dla  Powiatu   kwoty  500.000 zł  w  części
na  chodnik  w  drodze  powiatowej   ul. Jasnogórska   w   Białej  200.000 zł.
Zaznaczyła, że w   budżecie  w  tej  chwili   to   zadanie  będzie   figurowało    jako  zadanie
powiatowe  bez  paragrafu   udzielenia   pomocy  finansowej . Jest  to   taka  nowa   ścieżka
finansowania   związana z tym, że przy tej starej ścieżce jak  gdyby  dwa  razy   figurowało
zadanie:  raz  w  pomocy  finansowej   i   raz   w   realizacji. Poprzez tą  nową ścieżkę, którą
pierwszy raz  Gmina przechodzi , to zadanie będzie figurowało tylko  w wydatkach, nie w
pomocy  finansowej, tylko od  razu  w  zakresie  realizacji, co  jak gdyby sztucznie nam nie
podwyższa  planu  wydatków  budżetowych.

Następnie   zmiany  w  zakresie   dróg   publicznych   gminnych,  zmniejszenia   dotyczące
wynagrodzeń  i  pochodnych i innych drobnych  paragrafów związanych  z  utrzymaniem
dotyczą:
-przesunięcia  zarówno  w drogach  publicznych tj. Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych, jak  i   w  Dziale 750  Administracja  publiczna  pracowników, którzy  
obsługują  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  i Punkt Selektywnej 
Zbiórki  Odpadów. W   związku  z  tym, że  Regionalne  Izby  Obrachunkowe   kierowały 
wnioski  do Ministra  Finansów w zakresie  klasyfikacji   budżetowej,  po to  aby wszystkie
koszty  utrzymania  opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  były  w  
jednym  rozdziale. Czyli  po  zakończeniu  roku   w  budżecie   w  gospodarce  komunalnej
jeden   rozdział , który   będzie   uwidaczniał   wszystkie   wydatki   dotyczące   opłaty   za 
gospodarowanie  opłatami  komunalnymi, a po stronie  dochodowej wpływy
tj. będzie  od  razu  informacja  jak  się  kasowo  zakończył  rok  budżetowy  w zakresie  
opłat za gospodarowanie   odpadami  komunalnymi. Już  przy  projekcie  budżetu na rok 
2019   jest  to  obowiązkowe. W  związku  z  tym   żeby  mieć  też  porównywalność   przy 
projekcie  budżetu  zawsze  jest  rubryka  przewidywane  wykonanie   i   będzie wówczas 
obraz  całościowy, bo  ten  plan  zostaje  przesuwany do  właściwego  rozdziału   w  
gospodarce  komunalnej.
Jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową  na wniosek Kierownika GPN  kwota  16.000 zł   
z  opracowań   geodezyjnych  z  działalności  usługowej   jest   przesuwane   na  
gospodarkę mieszkaniową   na  wykupy  nieruchomości  gruntowych.
W  Dziale  754  jest   uwzględniona   dotacja   dla   OSP,  ta  która  po   stronie  dochodowej 
została   uwzględniona ,  umowa  na   dotację   z  Urzędem  Marszałkowskim   została  ze 
strony  gminy   podpisana  i  wysłana, czekamy  w  tej  chwili   na   podpisanie  ze  strony  
Urzędu   Marszałkowskiego.
Po  wprowadzeniu  do  budżetu   tej  kwoty  musimy  jeszcze  podpisać umowę  o  dotację 
z  właściwą  Ochotniczą  Strażą  Pożarną.
Oszczędności   w   zakresie  obsługi  długu publicznego, został   już   wykonany   przetarg 
na  obsługę  kredytu  na  blisko  12 mln.  Wygrały  dwa  banki : Bank Spółdzielczy  i  Bank 
Gospodarstwa  Krajowego. Zamówienie   to   z uwagi na  dostępność mniejszych  banków 
do udzielenia kredytu, zostało  podzielone  na  dwie  części.  Umowa  w   zakresie Banku  
Spółdzielczego  została  podpisana    22 czerwca 2018r. , natomiast  czekamy na podpisanie



umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  w  Katowicach.
Jeśli  chodzi  o  Oświatę  i  Wychowanie   to  te  paragrafy wszystkie, które  mają  
końcówkę  7  i  9  czyli  4017,  4019  dotyczą  projektów  unijnych .
Projekt  pt. Akademia  eksperymentu   w   Gminie  Kłobuck , po stronie  wydatkowej  jest  
ujęty w  tych  wszystkich paragrafach  unijnych  i  w zakresie  zakupu  materiałów 2.840 zł
jest  to  pieniężna   darowizna  dla  szkoły. 
W zakresie  Pomocy  społecznej  podobna  sprawa,  to   co  wchodzi  po  stronie  
dochodów   na  Projekt pt.  Anioł  Stróż  dla  Seniora  w  Gminie  Kłobuck,  też  po  stronie 
wydatkowej  wchodzi.
W  Rodzinie  utworzony  plan  na  te  zwroty  świadczeń  czyli   też  jest   po stronie 
dochodowej  i wydatkowej , nie ma to znaczenia dla budżetu.
W  Gospodarce  komunalnej   Rozdz. Gospodarka  odpadami  już  będzie  miał   te  
wszystkie  koszty funkcjonowania  gospodarki odpadami, oczywiście  oprócz  tych  usług 
które  już  były  w  tym rozdziale  dotyczące  wywozu  śmieci. Teraz  jeszcze  dodatkowo 
ten cały balast  dotyczący  administracji  kosztów  utrzymania  PSZOK-u  będzie  w  tym  
rozdziale widoczny .
W  zakresie  Załącznika  Nr 3  złożyła  autopoprawkę  dotyczącą  szkoły  podstawowej,  
poprosiła  o  zwiększenie  dotacji  o  45.000 zł, czyli  łącznie    będzie  to  kwota  146.000 zł.
Przypomniała, że te zmiany  jeszcze   nie  wyczerpują   braków  w  dotacjach    do  
placówek  oświatowych   dla  których  organem prowadzącym jest   inna  osoba   niż  
Gmina. 
W    Załączniku   Nr 3   jest    jeszcze    zawarty   §  dotyczący    zakupu   materiałów   i   
wyposażenia  dla  Szkoły  Podstawowej Nr 3  związane  z  zakupami  szafek, stolików  i  
krzesełek .

      Jeśli  chodzi  o   Załącznik Nr 4   to   zawiera   po  stronie  dochodów  3 korekty:
     1. powrót   do  stanu  poprzedniego  czyli  sprzed   zmiany  w  kwietniu    stanu  budżetu 

w zakresie  modernizacji   drogi  ul. Strażacka   w  Białej  tj.  powrót  do  PROW-u.  W  
związku  z  tym  po stronie  dotacji  z powrotem  będzie widniała  kwota  2.105.041 zł,       
2. wprowadzenie  do  dochodów  kwoty 30.000 zł  związanych z   dotacją  z  
Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Katowicach , 
ponieważ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku   wygrała   konkurs  na  pracownię  
biologiczną  i  będzie  z tych  pieniędzy  wyposażona  cała  pracownia  w  tej  szkole.

      3. korekta dochodów w zakresie dotacji  z  budżetu państwa  na  OSE  związaną z tym, że 
Gmina nie otrzymała dotacji  na  ten  cel.

      Ogółem saldo dochodów – 2.086.241  zł.
      Po  stronie  wydatków wracamy do modernizacji  drogi gminnej w  Białej  i  Kopcu  I etap  

z  nakładami  w wysokości  3.914.000 zł. Ponadto  w drogach  publicznych gminnych  
korektuje  się  tą  drogę, która  była  przesuwana  do  konkursu, a  ponadto  zwiększamy 
plan  na  budowę  chodnika  w  ul. Andersa  w  Kłobucku  I etap  - 175.000 zł.

      Oświata  i  Wychowanie   - środki  30.000 zł   z  WFOŚ i GK   i  1.200 zł  darowizna  celowa 
dla  szkoły  podstawowej .

      Ostatnia  zmiana  dotycząca  zwiększenia   środków  a  budowę   Otwartej   Strefy  
Aktywności  Bazy  Sportowo-Rekreacyjnej  w  Łobodnie  z  uwagi  na  fakt, że  jest  za  
mało  planu  w  stosunku  do  złożonej  oferty.



      Radny A.Tokarz - poprosił o szczegółowe  omówienie  dwóch  projektów:  
      Akademia eksperymentu w Gminie Kłobuck  i  Anioł  Stróż  dla  Seniora.
      Ponadto zapytał  o  przesunięcie  limitu  na  Dział   Gospodarka  mieszkaniowa – kwota 

16.000 zł, czy  chodzi  o  jakieś  konkretne  nieruchomości.
      Zasygnalizował, że wstrzyma  się  od  głosu z  uwagi  na  to, że  materiały zostały  

dostarczone  zbyt  późno  (tj. dzisiaj  w  momencie  trwania  komisji).

     Burmistrz J.Zakrzewski – jeśli chodzi  o  materiały, to   następna  sesja     będzie  
prawdopodobnie  za  miesiąc   a   inwestycje  nie  mogą  tak  długo  czekać, więc  decyzje  
muszą  być  podejmowane  szybko. Zadań  jest  bardzo  dużo  i  nie  mogą  one  czekać  tak
długo. Przeprosił  radnych.

      
      Jeżeli chodzi o  szkoły, to złożono  2 wnioski: jeden na szkoły wiejskie, drugi na szkoły 

miejskie. Program, który akurat jest wprowadzany  dotyczy  szkół  wiejskich  z  uwagi  na 
możliwość  pozyskania   środków  na  ten  cel   praktycznie  bez  wkładu  własnego. 
Program  jest  bardzo  pozytywny  jeśli chodzi o realizację.  Dotyczy zajęć  pozalekcyjnych 
w  szkołach  wiejskich    i  doposażenie  tych  szkół   i  pracowni   (laptopy,  tablice  
multimedialne  itd.),   a    jednocześnie  daje  możliwość   rozwoju   dzieci  poza  zajęciami  
programowymi.

      Odnośnie  Programu  GOPS  pt. Anioł  Stróż  dla  Seniora, to  jest  on  dedykowany  
osobom  powyżej  60 roku życia  (60+).  Przewiduje  on  tzw. pomoc  sąsiedzką   i  dotyczy 
przede  wszystkim   formy  usług   sąsiedzko-opiekuńczych. Z  tego  tytułu  opiekujący  
się  będzie otrzymywał wynagrodzenie. Dodatkowo  jest  tzw. teleopieka  czyli  tzw. 
przycisk życia. Jest to  nowoczesne  rozwiązanie  wspierające  osoby, które  mieszkają  
samodzielnie  i  chcą  być  niezależne, jak  również  osoby samotne  czy niepełnosprawne, 
w miejscu ich zamieszkania przez całą dobę. 

      Jesteśmy po negocjacjach   pewnych  zapisów, otrzymano  pozytywną  ocenę   formalną  i  
merytoryczną. Dzięki temu   starsi  mieszkańcy    będą  mieli  zapewnioną  opiekę  za  
niewielki  wkład  własny  gminy.

     Radny A.Tokarz - uważa, że  jest to bardzo ciekawy i  dobry projekt. Zapytał, czy wiadomo
już  na  jakie  pieniądze  mogą  liczyć  osoby  za  świadczoną  pomoc.

      Burmistrz J.Zakrzewski – byłaby  to  kwota  ok. 600 zł  miesięcznie za świadczoną  pomoc.

      Przewodniczący komisji J.Soluch – zapytał  na  co  zostanie przeznaczona kwota 16.000 zł 

      Kierownik GPN A.Jagielska – wyjaśniła, że w porządku obrad  sesji  jest   projekt  
uchwały  w  sprawie   wyrażenia   zgody  na  odpłatne   nabycie   na  własność   Gminy  
Kłobuck  4  kolejnych  nieruchomości  gruntowych  przeznaczonych  pod  poszerzenie  
istniejącej  drogi  gminnej  ul. Granicznej  w  Kłobucku, obręb  Przybyłów  oznaczonej  
symbolem  „35 KL – ulica lokalna”. 

      Na   Komisji   Zagospodarowania   wcześniej   informowała, że  wszystkie  środki   
przeznaczone w budżecie na wykupy gruntów zostały już  zagospodarowane. Zakupiona 
została działka w Lgocie  pod poszerzenie  ul. Górnej  zgodnie  z  podjętą  przez  radę  



uchwałą.
      Właściciele  działek  opisanych   w  projekcie   uchwały   wyrazili  zgodę   na  sprzedaż  

gminie   gruntów  po   20 zł/m² . Oprócz   tego   pozostała   jeszcze  do   wykupu   działka  
Nr 126  na  zakup  której,    Rada  Miejska  wyraziła  zgodę, jednakże  ze  względu  na  
obciążenie  hipoteką  czekamy  na  zgodę  Banku.  Po  jej  otrzymaniu  trzeba  będzie  też  
ją  wykupić.  

      
      Skarbnik K.Jagusiak –  uzupełniła  pytanie  odnoście  projektu  oświatowego.  Projekt  jest 

dość  duży, bo  na  kwotę  prawie   800.000 zł. W  budżecie  stanowi  to  istotną   pozycję  
pomocy  dla  uczniów. Projekt   obejmuje  grupę  docelową   uczniów  klas   IV – VIII    o   
specjalnych   potrzebach   edukacyjnych  i   z   orzeczeniami. Zadanie  to  przewiduje  
wsparcie   doradcy  zawodowego, pedagoga,  zajęć   wyrównawczych   oraz  
rozwijających. W  ramach  projektu  zostanie  zrealizowane  doposażenie   pracowni  w  
nowoczesny  sprzęt,  tablice,  projektory , laptopy,  oprogramowanie   i  pomoce  
dydaktyczne.

     Radna E.Kotkowska – uważa, że   dobrze   iż   jest   taka  inicjatywa  i   jest  dodatkowe  
wsparcie   zewnętrznych   środków.

      W nawiązaniu do  przedstawionych  zmian  w  budżecie, P.  Skarbnik  poinformowała , że 
Powiat nie będzie realizował   jednej  z  dróg   i   w  związku   z  tym   kwota   500.000 zł   
została  zagospodarowana  na  inne  cele, zapytała  która  droga  nie  będzie  realizowana.

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił,  że   oficjalnie   Libidza   nie  będzie  mogła   być  
realizowana, jest   to   za duże zadanie ,   niemożliwe  do  zrealizowania  w  tym   roku. 
Chodzi o  łącznik   Grodzisko - Pierzchno – Libidza.

      Radna E.Kotkowska – jeśli mowa jest o drogach, zapytała   czy  w  drodze   Nr 492   
będzie  zmieniana  nakładka   czy  będzie  to  tylko  łatanie  dziur. 

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił,  że  jest  to pytanie do Powiatu, bo to on  jest  zarządcą 
tej  drogi.      

      Radna E.Kotkowska – zapytała, czy  mimo  wszystko  Burmistrz   nie  posiada  jakiejś  
wiedzy  w  tej  sprawie.

      Burmistrz J.Zakrzewski – podczas  spotkania z  Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich
w  sprawie  remontów dróg  i  inwestycji  drogowych tych  nowych Nr 491  i  Nr  492, 
dowiedział  się, że  ZDW  przeznaczył  ponad  2 mln zł   na  ten  cel. Nie  wie  czy  
wszystkie  środki  zostały  już  skonsumowane , bo ceny tych  usług  drastycznie  wzrosły.

      Na  sesji   będzie   przedstawiciel   Powiatu, więc   można  będzie  zadać   pytanie   czy  
jeszcze  te  remonty  będą  kontynuowane, bo   są   miejsca  które  wymagają   bardziej   niż
inne  remontu.

      
      Radna E.Kotkowska – zapytała  czy   otrzymaliśmy  wsparcie  na  wymianę  pieców,    



ewentualnie  czy  będzie  dopiero  złożony  wniosek.
      Zapytała  o   odnawialne  źródła  energii typu  fotowoltanika  i  solary,  na  jakim  etapie  

jest  ten  projekt.
      Zapytała   o   dofinansowanie   do    Projektu  „Budowa  Otwartej   Strefy  Aktywności    na

terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej  w  Łobodnie”, gdzie  udział  własny  Gminy  miał 
być  50.000 zł   i  dotacja  50.000 zł, natomiast  teraz  dodajemy  kolejne  30.000 zł  do  tego 
projektu. Wobec  powyższego, ile  wynosi  całkowita  wartość  projektu.   
Czy jest to niezbędne do realizacji. Jest to  duża kwota  w  skali  budżetu  i może  inne
miejsce  byłoby  lepszym  rozwiązaniem.

Burmistrz J.Zakrzewski -  można  też  zadać   pytanie  czy na ul. Korczaka  jest potrzebna
również taka strefa  za 150.000 zł  wartości  kosztorysowej. 
Jak  wiadomo  Łobodno  jest   to  wieś, która ma  2000 mieszkańców i takie  strefy  należy
właśnie  budować  w  dużych  miejscowościach,  wsiach  czy  osiedlach.
Uważa, że jest  to  słuszne   i  takie  strefy  należy budować  w każdej większej  wsi, 
proporcjonalnie do  wielkości  ilości  mieszkańców.
Co do kwestii  sołeckich, to  wszystkie  sołectwa  dostały  dofinansowanie, nie dostał tylko 
monitoring na Smugach  z  formalnych  względów. Podpisane zostały umowy i  gmina 
przystąpi  do  realizacji. Więc  też   pojawią   się  pojedyncze  elementy  siłowni 
napowietrznej.
Jeżeli chodzi o fotowoltanikę, gmina złożyła wniosek i czeka na  rozstrzygnięcia.
W  kwestii wymiany pieców, trwa przygotowywanie  dokumentów  żeby  je  złożyć  do 
dofinansowania. Realizacja jest rozłożona  w latach. W  tej  chwili  weryfikowane  są  
wnioski . Pojawiają  się  wnioski, że  ktoś  ma  piec na  gaz  i  chce  wymienić na  nowy  
piec  na  gaz, więc  taki  wniosek  automatycznie  odpada. Wymieniane  są  jedynie  stare  
piece.

Radny M.Wojtysek – podkreślił, że Łobodno jest największą  wsią  w Gminie Kłobuck. 
Stawiają  teraz  na  aktywność  dzieci,  młodzieży i dorosłych. Uważa, że ten projekt jest 
jak  najbardziej  wskazany, w  czasach   gdy  dzieci  spędzają  większość   czasu   przy 
komputerze. Ośrodek  Sportu  w  Łobodnie  jest  jedynym  takim  miejscem  gdzie  
spotyka  się  wiele  rodziców z dziećmi.  Nie ma w  Łobodnie  takiego  placu    z 
prawdziwego zdarzenia, a  Ośrodek  Sportu  jest taką  bazą     gdzie  można  się  spotkać  
po  południu. Więc  mieszkańcy  zabiegają   o  to  żeby  go   rozbudować.
Uważa, że  ten  projekt  jest  jak  najbardziej  zasadny.

      Radny M.Woźniak – jest  zadowolony, że   200.000 zł  zostało  przeznaczone  na  chodnik 
przy   ul. Jasnogórskiej  w Białej.  Zapytał, czy z tej kwoty  200.000 zł  na  utrzymanie dróg 
gminnych  pójdą  jakieś  środki  na  ul. Nadrzeczną   i   ul.  Jana Pawła II  w  Białej.

      W projekcie uchwały  jest  kwota  na  modernizację  odcinka  drogi  gminnej  Nr 470128  w 
Białej   i  Kopcu – I etap , czyli  wracamy  do  PROW-u . Zapytał, co dalej   z  tą  drogą.

      Burmistrz J.Zakrzewski – w  zmianach  budżetowych   przesuwane  są  środki  właśnie  
na  ul. Nadrzeczną. Generalnie  proponowane  zmiany  budżetowe  w  większości  są  



podyktowane  miejscowością  Biała. Ujęte  zostały  środki  dla OSP Biała  na  zakup  
pojazdu – 200.000 zł.

      Odnośnie ul. Strażackiej na razie zadanie  zostaje przesunięte  do PROW-u   i  czekamy.
      W  tym  roku  planowane jest ogłoszenie przetargu. Wracamy do pierwotnej  wersji  czyli   

I etapu  dlatego, że w PROW-ie  jest  mniej  pieniędzy i  szanse  ich  otrzymania byłyby  
jeszcze  mniejsze. 

      Otrzymano  listę  rankingową  do Programu  rządowego   z  którego  niewiele  wynika, bo 
na 170 wniosków złożonych  przez  gminy lista  opublikowana  jest  na  ok. 30 kilka  gmin 
a  pracownicy  Urzędu  Wojewódzkiego twierdzą, że nie  mają  obowiązku  publikowania  
pozostałych .

      Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że  kwota  200.000 zł  dla  Zarządu Dróg  i  Gospodarki  
Komunalnej,  została przesunięta  z  usług  remontowych  z  Urzędu  z  uwagi  na  fakt, że 
w   Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  został  ujęty  remont  korytarzy  i  łazienek  w  
podziale  na  lat, czyli   koniec  roku  2018  i  zakończenie w 2019 roku .

     Radny M.Woźniak – chciał  się  dopytać, że   rzeczywiście  w  tym   roku  planuje   się 
ogłoszenie  przetargu   na   ul.  Strażacką  w  Białej  bez  względu  na  to  czy   będzie 
dofinansowanie czy go nie będzie.

      Burmistrz J.Zakrzewski –   jeżeli PROW  będzie  się  przesuwał  i  nie  będzie  większych  
szans na  dofinansowanie, zadanie  zostanie  wprowadzone do WPF   z  rozłożeniem  
realizacji  I  etapu  na  lata. 

      Podobna   sytuacja  jest  w   Gruszewni,  gdzie  były  ogłaszane  dwa   przetargi   i okazało  
się  że  koszty   były 100%  wyższe od  kosztorysowych, a mamy dofinansowanie którego 
nie chcemy stracić . Zwróciliśmy  się   do  Urzędu  Marszałkowskiego   o  przesunięcie  
terminu  realizacji  zadania  inwestycyjnego  żeby  tych  pieniędzy  nie stracić, ogłosić 
przetarg  jesienią, może  wtedy  te  ceny  będą   bardziej  racjonalne.

      Również  targowisko   miało  być  skończone  miesiąc  temu, ale  wykonawca   nie   mógł  
dostać  kostki.

      
      Komisja  Budżetu,  Finansów,  Handlu, Usług   i  Ochrony  Środowiska   pozytywnie  

zaopiniowała   projekt   uchwały
      /Za -  głosowało  10  radnych,     przeciwnych  osób  nie  było,    wstrzymały  się 2 osoby/

Ad. 8.  
Wypracowanie    opinii    do   projektu     uchwały    w    sprawie       zmiany    uchwały  Nr 
387/XXXVII/2017  Rady   Miejskiej   w  Kłobucku   z   dnia   28 grudnia  2017  roku    w   
sprawie   przyjęcia    wieloletniej    prognozy    finansowej    na   lata   2018-2026   Gminy 
Kłobuck.



Skarbnik K.Jagusiak – radni otrzymali dwa nowe załączniki .
Stare  materiały  zawierają   dwa  projekty  ze  środków unijnych w zakresie  wydatków  
bieżących: 
- Akademia  eksperymentu w Gminie  Kłobuck –  Poprawa   efektywności  kształcenia 
ogólnego,
- Anioł  Stróż  dla  Seniora – Rozwój usług społecznych,
Obydwa projekty  rozpisane  zostały  na  3-letni  okres  realizacji . 

W   zakresie wydatków bieżących:
-  rozpisanie  nakładów na remont  łazienek i korytarzy w budynku Urzędu  na 2 lata z 
naciskiem  na  nakłady roku 2019.

Doszły zmiany dotyczące:
- projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na 
terenie Gminy Kłobuck – Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza.
- modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu – I etap -  Wspieranie 
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (ul. Strażacka).

Radny A.Tokarz – powrócił  do projektu „Akademia  eksperymentu w Gminie  Kłobuck”. 
Rozumie, że  będą tam  nakłady na wyposażenie  sal, komputery itd. 
Zapytał czy nie wystąpią tutaj jakieś dysproporcje między obszarem wiejskim i miejskim  
w  zabezpieczeniu  potrzeb  szkół.
Ponadto  przypomniał o projekcie  przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku  gdyż  w  
ostatnim  czasie  doszło  tam  do wypadku. Należy mieć na uwadze, że ta ulica ulega coraz
większej degradacji.

Burmistrz J.Zakrzewski – trudno mu oceniać, czy będzie zróżnicowanie w tych obszarach.
Szkoły w Kłobucku też są doposażane  na bieżąco, tablice multimedialne zostały 
zakupione  do  wszystkich szkół . Program dla  szkół  miejskich również  jest  napisany,   
tylko  trochę  inaczej  się  nazywa, ale  również  zawiera te elementy doposażenia. Należy 
zaczekać, bo jeżeli nie teraz , to będziemy składać ponowne wnioski . Na sesji poinformuje
szczegółowo, na jakim etapie  jest rozpatrywanie wniosku  jeżeli chodzi o szkoły miejskie. 
Jednakże  samo  doposażenie nie jest  najważniejszym czynnikiem poziomu nauczania. 
Mamy świetnych pedagogów  we wszystkich szkołach.

Radny A.Tokarz – chodzi mu jedynie o równe szanse.

Burmistrz J.Zakrzewski –co do ul. Baczyńskiego, to jest  w  harmonogramie ogłoszeń o 
przetargu  na  projekt .

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

     



     Ad. 9. 
Sprawy różne.         

Radna  E.Kotkowska-  zapytała,  jak  wygląda  sytuacja  z  odwodnieniem  na  Niwie
Skrzeszów

Kierownik W.Solska – właśnie rozpoczęto  prace nad  przygotowaniem zamówienia  na
gospodarkę  odwodnienia  dróg w Sołectwie Niwa Skrzeszów
 
Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że te wszystkie  zadania, które  mamy w budżecie  i  te
szybkie  zmiany które  trzeba  wprowadzać  pokazują, że  gdyby   nie  podjęto  teraz  tych 
decyzji, to musielibyśmy ponownie  te  materiały  przerabiać  i  zaplanowane  do  realizacji
projekty   przesuwałyby   się  w  czasie.  
Zadania  przy których jest wymagana odpowiednia aura do realizacji  chce jak najszybciej 
ogłosić, żeby te prace trwały. Projekty można zlecić trochę później, bo one mają możliwość 
realizacji do końca roku bez względu na pogodę.

      Wobec    zrealizowania     porządku    posiedzenia,   Przewodniczący     Komisji     Budżetu,
Finansów,   Handlu,  Usług   i   Ochrony   Środowiska   J.Soluch    o   godz.  10:15   zamknął
posiedzenie.   

      
Przewodniczący:   Janusz Soluch

      Protokołowała:     Danuta Kowalik 

                   

     Uwaga : Zgodnie  z  § 45  ust. 2  Statutu Gminy Kłobuck  projekt  protokołu  wymaga  przyjęcia  na
najbliższym  posiedzeniu  komisji.


	Radny A.Tokarz - uważa, że jest to bardzo ciekawy i dobry projekt. Zapytał, czy wiadomo już na jakie pieniądze mogą liczyć osoby za świadczoną pomoc.

