
Projekt                                                                                                   Kłobuck, dnia 11.09.2018r. 

 

RM. 0012.1. 007. 2018   

 
                                                                        

                                                              Protokół   Nr  7/2018 

z posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów, 

Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska 

odbytego  w  dniu  11.09.2018r. 

 

 

      W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Janusz Soluch udział  wzięli  członkowie 

Komisji  wg  listy  obecności  stanowiącej  załącznik  do  niniejszego  protokołu. 

 

Proponowany  porządek posiedzenia: 

  

1.  Otwarcie  posiedzenia,  zmiany  w porządku  obrad. 

2.  Przyjęcie  protokołu  Nr  6/2018  z  dnia  17.07.2018r. 
/projekt   protokołu   został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego 

Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl    

3. Wypracowanie   opinii    do   projektu   uchwały  w  sprawie   zmiany Uchwały Nr 

417/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

4. Wypracowanie   opinii    do   projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

418/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

5. Wypracowanie   opinii    do   projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck – dot. dotacji w wysokości 

145.610 zł. 

6.  Wypracowanie   opinii    do   projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiem przez Gminę Kłobuck – dot. dotacji  w  wysokości 

2.000 zł. 

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

2018 rok. 

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.   
9. Wypracowanie   opinii    do   projektu  uchwały w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu głosowania w wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i 

rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

10. Sprawy różne. 
               

  

 

 



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. 

      Oświadczył,  iż   zgodnie   z   listą   obecności   aktualnie   w   posiedzeniu   uczestniczy 

      13   członków, co    stanowi   kworum   pozwalające   na   podejmowanie   prawomocnych  

decyzji. 

      Odczytał    proponowany    porządek    posiedzenia. 

           

      Członkowie Komisji   nie  wnieśli  uwag do  przedstawionego porządku. 

  

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

proponowany    porządek   komisji. 

/Za – głosowało 12 radnych,     przeciwnych – 0 ,     wstrzymała się – 1 osoba/ 

 

 

Ad.2.   

Przyjęcie  protokołu   Nr  6/2018  z  dnia  17.07.2018r.   

/projekt   protokołu   został   umieszczony   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego   Kłobuck   w  BIP   

bip.gminaklobuck.pl / 

 

  

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

jednogłośnie    protokół    z     poprzedniej     komisji. 

  

 

 

Ad. 3.   

Wypracowanie   opinii    do   projektu   uchwały  w  sprawie   zmiany Uchwały Nr 

417/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – Powiat Kłobucki zwrócił się z wnioskiem  o  dofinansowanie  w 

wysokości 50% wartości prac dodatkowych o wartości  986.345 zł obejmujących: 

-budowy chodnika 148 mb 

-naprawy kanalizacji deszczowej 21 szt 

-oznakowania poziomego grubowarstwowego 6626 mb 

-dostosowania 2 hydrantów i 141 zasuw do poziomu nawierzchni 

-rozbudowy przyczółków przepustu drogowego-naprawy miejsc nośnych-wzmocnienia 

konstrukcji jezdni. 

Projekt uchwały zawiera tylko dofinansowanie  na kwotę 158.644 zł.   

W projekcie uchwały nie uwzględniono pozycji w zakresie wzmocnienia konstrukcji 

jezdnej. 



Radny T.Wałęga – zapytał  o pozycję  budowa chodnika na odcinku 148 mb,   z czego to 

wynika, czy   jest  to może  dobudowa. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że w trakcie realizacji inwestycji były postulaty 

mieszkańców, chodzi o ul. Przybyłowską, gdzie  nie ma możliwości bezpiecznego 

przejścia na drugą stronę gdzie staje gimbus szkolny. W związku z czym zachodzi 

konieczność dobudowania odcinka chodnika, aby  dzieci mogły  swobodnie dojść. Ten 

odcinek został doprojektowany. 

 

Radny A.Tokarz – zadał szereg pytań: 

-Burmistrz podpisał na mocy upoważnienia poprzedniej uchwały umowę ze Starostwem 

Powiatowym , które oczywiście dała  Rada Miejska w Kłobucku. Zapytał, jak ta umowa 

określała udział naszej gminy: kwotowo  czy  procentowo, 

-czy projekt budowlany tej inwestycji na dzień podjęcia uchwały 417/XL/2018 z dnia 24 

kwietnia 2018r. ujmował  uwzględnienie wzmocnienia konstrukcji  jezdni. 

Czy projekt budowlany został zaopiniowany  przez zespół do spraw opiniowania 

projektów. Jeżeli był opiniowany, to poprosił o odczytanie protokołu  na tą okoliczność. 

-chciałby również znać treść umowy z Powiatem,  przynajmniej tą część o szczegółowych 

warunkach udzielania pomocy finansowej Powiatowi. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o umowę na bazie  podjętej przez  Radnych  uchwały,  

takiej umowy Powiat jeszcze nie przedstawił. Umowa  nie musi  być terminowa, ona musi  

zapewnić sfinansowanie zadania przy przekazywaniu pieniędzy a nie przy podjęciu 

uchwały. Umowy jeszcze nie było podpisanej zarówno ze strony gminy jak i przez Powiat  

z uwagi na fakt, że to nie była kwota ostateczna jeśli chodzi o uzgodnienia szczegółowe. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – jeżeli chodzi o uzgodnienia wszelkich projektów, to nie jest 

pierwszy projekt i pierwsze zadanie współfinansowane gminy razem z powiatem, 

podobna sytuacja była przy realizacji odcinka Szarlejka – Lgota – Biała. Tam też zespół nie 

uzgadniał i nie ma takiej praktyki, aby zespół ds. projektowania uzgadniał projekty 

powiatowe i nie opiniował tego. 

Gmina dostaje  wniosek o dofinansowanie inwestycji powiatowej. Możemy się na ten 

wniosek zgodzić, bądź nie zgodzić. Podana jest mniej więcej kwota kosztorysowa, 

oczywiście później jest ona regulowana po przetargu. Te zmiany, które są obecnie 

omawiane dotyczą już robót wykonywanych, czyli prac które zostały stwierdzone bądź 

wynikają z toku prowadzonej jeszcze inwestycji. Więc  te zmiany  tylko  dotyczą bieżących 

spraw regulacji kosztów wykonania całego zadania. 

Na naradach, które się odbywają  i  na  posiedzeniu  wspólnym  gdzie  uzgadniane są  

pewne rzeczy, że należy je wykonać, tu jest  różnica taka, że  inny tryb przetargowy 

przyjmuje powiat a inny gmina. 

W gminie stosuje się ryczałtowe  stawki  za zadanie, co daje nam gwarancję utrzymania 

ceny chyba, że faktycznie są  przesłanki ku temu aby z uwagi na istotne zmiany 

projektowe  ta kwota uległa zmianie. 

Natomiast Powiat idzie w innym kierunku. Jest kosztorys powykonawczy  i to jest ta 



różnica, że  te  zmiany  są  tak duże  i  tak  istotne, bo  one wynikają  z wyników 

przeprowadzonych  analiz  w trakcie  budowy. Mówi  się  tu  o  nawierzchni. Na  tą  

nawierzchnię  wstępnie  na  razie  nie zgodziliśmy się. 

Dlatego, że nie bardzo rozumie, gdzie u nas się prowadzi dyskusje nt. kategorii dróg , 

natomiast teraz jest sytuacja taka,  że się naprawia drogę powiatową i chce się dostosować 

ją zwiększając nośność nawierzchni do jakiejś  kategorii dróg. Tu ma wątpliwości , bo na 

etapie projektowania już to powinno być uwzględnione. 

Samo dostosowanie 2 hydrantów  i 141 zasuw do poziomu nawierzchni  już pokazuje,  że 

ten projekt nie uwzględniał w ogóle regulowania studzienek i spraw związanych z 

hydrantami gdzie posadowienie chodników i jezdni było znane. To jest kolejny wydatek, o 

którym gmina nie była uprzedzona. 

Gdybyśmy na etapie projektowania mieli to uwzględnione w kosztorysie, to  kwota  

porozumienia  byłaby dużo wyższa. 

Pokazuje to jakby  inne podejście Powiatu do inwestycji w stosunku do inwestycji 

prowadzonych przez gminę. Jednak mamy niewielki wpływ na założenia projektowe. 

Wyraził zgodę na dodatkowy odcinek chodnika, bo  to wynika z racjonalności. Jeżeli jest 

już firma na budowie, a projektant może to doprojektować, to należy to zrobić. 

Również nie przewidziano   przepustu na  ul.Szkolnej  gdzie trzeba  go przebudować  na 

nowo, co wiąże się z kolejnym wydatkiem. 

Natomiast osobliwym zjawiskiem jest kwestia stwierdzenia, że nawierzchnia jest zbyt 

słaba żeby utrzymać kategorię drogi. Tak wiec, gdzie są badania. 

Dzisiaj gminę stawia się przed sytuacją taką, że podpisano porozumienie a koszty rosną i 

gmina powinna dołożyć  50% wartości prac dodatkowych. 

Porozumienie jest  na 50% wkładu własnego po stronie gminy i 50%  po stronie powiatu. 

Należy w ogóle  zauważyć, że koszty  zwiększenia  pierwotnie były na  1.500.000 zł, tylko 

ograniczenia  procedury  przetargowej  spowodowały, że trzeba  było to ograniczyć  do 

1.000.000 zł,  bo  tylko  o 20% można  było  zwiększyć  nakłady  na  inwestycje 

poprzetargowo. W tej relacji  50% / 50% powinniśmy dołożyć  Powiatowi 500.000 zł.  Na 

tym etapie nie mając jeszcze jasno sformułowanych wyjaśnień  co do kwestii konstrukcji 

jezdni , proponuje się dołożyć  w tej chwili  środki, które są uzgodnione  tj. 158.644 zł 

Kwestia nawierzchni zostaje nadal czyli na ten element na razie nie dokładamy pieniędzy. 

 

Radny A.Tokarz – nie należy zapominać, że jest to zadanie Powiatu a nie gminy. 

Gmina jako podmiot dotujący  50% kwoty zadania powinna mieć projekt inwestycji, który  

winien być jednak zbadany, bo po to jest zespół  opiniujący. Bardzo go to zaskakuje że 

zespół nie wypracował żadnej opinii. Uważa, że  projekt powinien być udostępniony i 

gmina powinna  nim dysponować. 

 

Radny J.Kulej – przypomniał, że wspólnie uzgodniono że zamiast  naprawiać  szkody 

pokanalizacyjne,  lepiej będzie dołożyć  środków  i  zostanie to z pewnością lepiej zrobione  

niż łatanie dziur. Rozumie to, że  ktoś nie policzył zasuw, bo jest to trudno policzyć, 

dopiero w trakcie robót  wynika, co jest pod ziemią. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – realizacja zadania  jest  na końcówce  i teraz jest zapytanie czy  



projekt był badany. 

 

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

zaopiniowała  projekt  uchwały. 

/Za – głosowało 11 osób, przeciwna była 1 osoba, wstrzymały się od głosowania 2 osoby/ 

 

 

 

Ad. 4. 

Wypracowanie   opinii    do   projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

418/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – na wstępie złożył autopoprawkę zamiast kwoty 309.250,26 zł 

powinno być 309.250,27 zł. 

Wyjaśnił, że uchwała została już podjęta, z tym że po otworzeniu ofert mamy różnicę 

między kwotą  zabezpieczoną w budżecie a kwotą najniższej oferty. Jest to właśnie 

zwiększenie o 9.250,27 zł. Rada Sołecka do tej kwoty przekazała własne środki w 

wysokości  5.300 zł. 

Dotyczy to zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę 

chodnika w miejscowości Borowianka ul.Tartakowa II etap". 

 

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

zaopiniowała  projekt  uchwały  wraz z autopoprawką. 

/Za–głosowało 13 osób,   głosów przeciwnych nie było,    1 osoba  wstrzymała  się  od 

głosowania / 

 

 

 

Ad. 5. 

Wypracowanie   opinii    do   projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck – dot. dotacji w wysokości 145.610 zł. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski - wyjaśnił, że przewidywany koszt budowy drogi wynosi 

2.367.734,78 zł w tym: dofinansowanie 1.685.628 zł, udział powiatu 341.052,78 zł, Gminy 

Opatów 195.444 zł  i   Gminy Kłobuck 145.610 zł. 

Dofinansowanie  dot.  zadania pn.: "Przebudowa  drogi  powiatowej Nr  2020 S  relacji 

Wilkowiecko – Kłobuck ". 

 

Radny A.Tokarz – zapytał, czy jest opinia zespołu ds. opiniowania projektów. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że nie ma takiej opinii. 

 



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

zaopiniowała  projekt  uchwały. 

/Za–głosowało 13 osób,   głosów przeciwnych nie było,    1 osoba  wstrzymała  się  od 

głosowania / 

 

 

 

 

Ad. 6.   

Wypracowanie   opinii    do   projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiem przez Gminę Kłobuck – dot. dotacji  w  wysokości 2.000 zł. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – jest to kolejna pomoc Powiatowi Kłobuckiemu. Chodzi o 

wyjazd  harcerzy powiatu do Lwowa na uroczystość patriotyczną "Ocalić od 

zapomnienia" mającą na celu poznanie historii Polski, w tym: historii Orląt Lwowskich. 

Poprosił o wprowadzenie autopoprawki  dot. kwoty dotacji: z kwoty 2.000 zł zmiana na 

3.750 zł  z uwagi na zwiększenie ilości harcerzy – 15 osób. 

 

Radny A.Tokarz – uważa, że jest to szczytny cel, który należy poprzeć. 

 

 

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

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawką. 

 

 

 

Ad. 7. 

Wypracowanie   opinii    do   projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  budżetu  na  

2018 rok. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – zaznaczyła, że w tym  projekcie jest kilka autopoprawek, ponadto  

złożono  dodatkowy materiał  w zakresie  Załącznika  Nr 5  i 6. 

W związku z tym będzie autopoprawka dotyczącą brzmienia  § 1 projektu uchwały, że  

dodaje się również Załącznik Nr 5 i 6. 

W zakresie deficytu budżetu  będzie on większy o kwotę  9.000 zł związaną z przetargiem 

na ul. Długosza  w Kłobucku. 

Oczywiście autopoprawki dotyczą wysokości kredytu, będzie on większy niż w projekcie 

uchwały o tą kwotę 9.000 zł. 

Ponadto  w § 1 ust. 6  dodaje się brzmienie dotyczące dotacji z budżetu, w związku z tym 

że w Załączniku Nr 6 są zmiany dla placówek oświatowych w zakresie dotacji, to 

proponuje się zapis taki jak  zawsze automatycznie wchodzi w Załączniku Nr 5 do 

uchwały budżetowej na rok 2018 w planie dotacji udzielanych z budżetu zmienia się 

kwoty dotacji zgodnie z niniejszą uchwałą. Taka jest  klauzula wymagana przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową. 



Są to  autopoprawki, jeśli chodzi  o pierwszą stronę projektu uchwały w sprawie zmian w  

budżecie. Będą jeszcze autopoprawki dotyczące wspomnianej  uchwały o pomocy 

finansowej. 

Załącznik Nr 1 –  są to głównie dochody majątkowe  związane z: 

-przeniesieniem  dwóch  inwestycji  na rok przyszły: budowa boiska sportowego i bieżni  

oraz rozbudowa i przebudowa  budynku  świetlicy w miejscowości Gruszewnia, 

-zwiększenie dochodów własnych  związane z podatkiem od nieruchomości, subwencją 

oświatową, 

-zwiększeniem dofinansowania na modernizację oświetlenia dróg o kwotę 454.054 zł wraz 

ze zmianą klasyfikacji budżetowej. 

 

Załącznik Nr 2 – proponuje się następujące zmiany wydatków: 

W  Dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo ulegają zmniejszeniu czyli  wyzerowaniu kwoty 

dotyczące  inwestycji w miejscowości Gruszewnia. 

W następnym projekcie uchwały jest ta inwestycja  umieszczona w wieloletniej prognozie 

finansowej  do wydatków roku przyszłego. Przypomniała, że  ta inwestycja ma podpisaną 

umowę o dofinansowanie. Został podpisany aneks przenoszący wydatkowanie tych kwot 

na rok przyszły. 

W Dziale 600 Transport Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe  jak wiadomo zwiększenie 

związane z pomocą z wcześniejszymi uchwałami, w tym środki Sołectwa  Borowianka - 

5.300 zł. 

W zakresie Rozdz. 60016 Drogi  publiczne gminne 

I  zadanie -  Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. 

Zamkowej. Przypomniała, że to zadanie  jest bardzo pilne do realizacji  z uwagi  na to, że 

otrzymało dofinansowanie w wysokości  1.000.000 zł. Zgodnie ze złożonymi ofertami , 

złożyła autopoprawkę dot. zwiększenia kwoty z 400.000 zł  na 409.000 zł, bo  

prawdopodobnie ta oferta  zostanie przyjęta. Ta kwota 9.000 zł   będzie pochodziła ze 

zmniejszenia kredytu. 

II zadanie – Przebudowa ul. Cichej, Orzeszkowej  Kłobuck  były tam niewielkie roboty 

dodatkowe na kwotę 5.500 zł. Ta zmiana została zrealizowana, bo trzeba było zapłacić, ale 

musimy te pieniądze zwrócić z powrotem na Rozdz. 60095 Pozostała działalność  środków 

sołectw i osiedli. 

Zgłosiła  autopoprawkę dot. działalności Zarządu Dróg, gdzie  jest kwota 120.000 zł. 

W z tym, że musimy  zwiększyć  tą  pomoc finansową   dla  harcerzy o  1.750 zł   

autopoprawka  dot. zmniejszenia  kwoty  120.000 zł  na  118.250 zł. 

W tym  Dziale 600 Transport  jest jeszcze zmniejszenie kwoty na "Przebudowę ul. Prusa i 

Witosa w Łobodnie" 255.119 zł  w związku z odzwierciedleniem w  tego zadania  w 

zakresie tylko realizacji  w harmonogramie czasowym roku 2018 i 2019. 

Następne zmiany dotyczą  Działu 750 Administracja  publiczna  gdzie  ujęto szczególnie 

ważne zadanie  pn. elektroniczny system obsługi Rady Miejskiej w wysokości 56.000 zł 

oraz zwiększenia limitu środków na promocję gminy w wysokości 20.000 zł  związane z 

obchodami Niepodległej Polski w ramach XVII Dni Długoszowskich, pikniki i festyny 

rodzinne, koszty pośrednie związane z występem zespołu Dżem, współfinansowanie 

teledysku Całej Góry Barwinków i inne. 



W  Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  z uwagi na to, że OSP 

Kłobuck dostało dotację z budżetu państwa  w wysokości 6.000 zł  na wyposażenie 

koniecznym jest zapewnienie im wkładu własnego do tej dotacji w wysokości 5.000 zł. 

Przypomniała, że póki co zostały podpisane 2  umowy kredytowe na  zapewnienie 

kredytu na sfinansowanie niedoboru budżetu w tym roku. Fizycznie ten kredyt nie został 

jeszcze zaciągnięty w sensie kwoty. W związku z tym istnieją oszczędności jeśli chodzi o 

odsetki od kredytu, które ulegają zmniejszeniu  o kwotę 60.000 zł. Na razie jeszcze nie ma 

problemów z płatnościami  w zakresie inwestycji ze środków własnych i  zaliczek na  

dotacje. 

Jeśli chodzi o Dział 801 Oświata i Wychowanie   kwota  38.258 zł  przeznaczona jest na  

zakup pomocy dydaktycznych  dla tzw. przedmiotów przyrodniczych. Subwencję 

otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 1 ze złożonego przez gminę wniosku o podział rezerwy 

subwencji oświatowej. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 52.000 zł  w tym autopoprawka 

1.750 zł  w § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie 

zadań bieżących, czyli łącznie będzie kwota 3.750 zł i § 4300 zakup usług pozostałych 40.000 zł 

związane z przygotowaniem i wydaniem albumu starej fotografii stanowiącej 3 tom 

Monografii Kłobucka. 

Jeśli chodzi  o Dział 900 Gospodarka komunalna to są środki osiedlowe przesuwane z działu 

do działu. 

W Dziale 926 Kultura fizyczna istnieją braki związane z bieżącą działalnością Ośrodka 

Sportu i Rekreacji kwota 60.000 zł . 

Jest to związane  między innymi z dodatkowym zadaniem  oraz różnicą w cenie oleju 

(18% w tym roku w stosunku do roku ubiegłego). W związku z tym istnieją braki na 

poszczególnych paragrafach  oraz zdjęcie z planu zadania pn. "Przebudowa boiska 

piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku" 800.000 zł i przeniesienie 

części zadania na rok 2019. 

Ogółem powoduje to zmniejszenie planu wydatków,  co z kolei  zgodnie z 

autopoprawkami pokrywa się poprzez zmniejszenie kwoty zmniejszenia kredytu. 

Było 811.000 zł w materiałach, po autopoprawce   jest  802.314 zł, co powoduje również  

skutki w zakresie  kwot w Załączniku Nr 4 w deficycie, który będzie większy o 9.000 zł. 

 

Dodatkowy Załącznik Nr 5  zawiera nieznaczne zmiany  które dotyczą  wprowadzenia do 

dochodów darowizn wpłaconych dla poszczególnych szkół  i odszkodowania  w 

wysokości  824.000 zł  i  to zostaje podzielone na poszczególne paragrafy w szkołach 

podstawowych czyli na materiały, zakup środków dydaktycznych  i  zakup usług 

pozostałych. 

Ponadto otrzymano dotację na zakup książek w zakresie podręcznikowym. Z uwagi  na to, 

że dla części szkół organizatorem nie jest  musi być zmieniony paragraf  z bezpośredniego 

zakupu na paragraf dotacyjny – kwota 31.851,23 zł. 

Przeniesienie na wniosek Kierownika Wydziału GPN środków w zakresie geodezji i 

kartografii  na pilne zadania związane z wycenami gruntów do gospodarki gruntami i 

nieruchomościami w wysokości 22.000 zł. 

Dla budżetu jest to zmiana ogółem w wysokości zwiększenia 13.180 zł  z dochodów i z 



wydatków czyli jest obojętna dla budżetu. 

 

Załącznik Nr 6  jest związany z aktualną liczbą uczniów w szkołach dla których  

organizatorem nie jest gmina, czyli  generalnie w Stowarzyszeniu Katolickim . Tutaj te 

zmiany są wynikowe, czyli po stronie zwiększeń  i zmniejszeń jest zero. Z uwagi na 

zmianę tej liczby uczniów ten plan wymaga korekty pomiędzy rozdziałami klasyfikacji 

budżetowej. 

Z uwagi na to, że obecnie odbywają  się zebrania sołeckie i niektóre sołectwa zmieniają 

sobie wnioski sołeckie poprosiła o przyjęcie autopoprawki Sołectwa Kopiec – zmiana z 

wykupu gruntów przy ul. Spacerowej 9.000 zł  z przeznaczeniem na zakup kruszywa dla 

Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej. 

 

Radny M.Woźniak zapytał, jaki będzie  łączny koszt wykonania  przebudowy ul.Długosza 

w Kłobucku, kiedy ta przebudowa ruszy. Zapytał również  o przebudowę ul. Prusa, 

Witosa w Łobodnie, czy ta przebudowa w końcu będzie wykonywana i jaki będzie łączny 

koszt wykonania. 

Poprosił również o wyjaśnienie  pozycji pn. elektroniczny system obsługi Rady Miejskiej, 

na czym będzie to polegało.   

 

Burmistrz J.Zakrzewski – jeżeli chodzi o  ul. Jana Długosza w Kłobucku, jest to odcinek  

od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej. Zadanie  jest  dofinansowane  ze schetynówek  w 

wysokości  ok. 1.000.000 zł.  Zostały otwarte oferty, które opiewają na kwotę 2.437.000 zł, 

natomiast realizacja musi być do końca tego roku  zamknięta  i rozliczona – 

do 16 listopada jest termin zamknięcie procesu  inwestycyjnego. 

 

Jeśli chodzi o ul. Prusa i Witosa w Łobodnie, to ogłoszony został przetarg. Po   otwarciu 

ofert  według wartości kosztorysowej  ok. 1.700.000  zł , najniższa oferta była na 2.400.000 

zł, więc trzeba było unieważnić przetarg. Jest to spowodowane między innymi tym, że 

wykonawcy wliczają sobie w cenę dość wysokie kary, które będą spowodowane 

niewykonaniem w terminie. Jest bardzo krótki okres na realizację, więc postanowiono  aby 

wprowadzić to zadanie do WPF , wydłużyć termin realizacji , podzielić to na dwa etapy, 

co da  gwarancję niższej ceny, spokojniejszego wykonania  oraz znalezienia większej ilości 

wykonawców. W   roku 2018  jest zaplanowana kwota 1.015.716 zł natomiast w 2019r 

kwota 1.035.000 zł. Kolejny przetarg zostanie prawdopodobnie jutro ogłoszony. Faktyczne 

ceny będą znane dopiero po otwarcie ofert. 

 

Odnośnie  elektronicznego systemu obsługi Rady Miejskiej jest to wymóg ustawowy 

obowiązujący od nowej kadencji. Samorządy mają obowiązek utrwalania i transmitowania 

obrad sesji. Zgodnie z nowymi przepisami gminy czeka cyfrowa rewolucja. Stąd też  taka 

kwota, która jest niezbędna  na realizację tego zadania. 

 

Przewodnicząca rady D.Gosławska – odnośnie kwoty  40.000 zł  przeznaczonej  na 

przygotowanie i wydanie albumu starej fotografii stanowiącej 3 tom Monografii Kłobucka 

zapytała kto będzie ją wydawał. 



Drugie pytanie dotyczy ul. Prusa i Witosa w Łobodnie. Nie jest przeciwko budowie tej 

ulicy, bo należy się to mieszkańcom. Zapytała czy ta ulica nie będzie się wpisywała w jakiś 

program dofinansowania. Uważa, że należałoby poczekać z tą inwestycją , bo w tej chwili 

ceny są o wiele wyższe niż będą za 2 miesiące. Jeśli już tak długo było czekane, to  warto 

jeszcze trochę poczekać  a  nie  już dzisiaj przesuwać te środki. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że na zadanie "Przebudowa ul. Prusa i Witosa w 

Łobodnie" w budżecie zaplanowano 2.000.000 zł  przy  kosztorysie  na 1.700.000 zł. Na 

chwilę obecną trudno powiedzieć co będzie po przetargach.   

Trzeba wziąć pod uwagę, że  jest to inwestycja dość pilna,  bo występuje tu bardzo 

poważne niebezpieczeństwo wypadków na ul. Sienkiewicza. 

Planuje się najpierw zrobić  I etap, żeby  odwodnić ul. Witosa, bo tu jest główny powód  

budowania ul.Prusa i Witosa w Łobodnie w pierwszej kolejności  dlatego, że drogi 

wojewódzkie cały czas  nam monitorują, że zalewamy  ich ulice. Jest  tam bardzo 

niebezpiecznie szczególnie w okresie  jesienno-zimowym, gdzie woda spływa na 

ul.Sienkiewicza, marznie i jest tam bardzo ślisko. Przy wysypaniu ul. Witosa cały kamień i 

tłuczeń spływa na drogę wojewódzką  i gmina musi to sprzątać. 

Na  I etap tej inwestycji  od wielu lat   z trudem był przygotowywany  projekt techniczny, 

a teraz kiedy wszystko jest gotowe  trzeba by było mieszkańcom powiedzieć, że 

przesuwamy go na przyszły rok, bo może warto poczekać. 

Nie mamy przecież gwarancji, że w przyszłym  roku te ceny spadną. 

Odnośnie dofinansowania, to w tej chwili składamy  dwa wnioski na ul. Strażacką. 

Wniosek został złożony do PROW-u  i   również do schetynówek, bo obiecano  

mieszkańcom, że będziemy się starać pozyskać również  dofinansowanie na tą drogę, 

gdzie kosztorys  jest  po uaktualnieniu  na  5.000.000 zł.   

Realizujemy również z własnych środków inne drogi w Kłobucku, więc nie widzi powodu 

żebyśmy musieli czekać  akurat na dofinansowanie ul. Prusa i Witosa. Tym bardziej, że 

radni wcześniej zgodzili się na realizację z własnych środków 

 

Co do dofinansowania   albumu starej fotografii, to wydaje go gmina. Materiał 

przygotowywuje Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka. Wydanie będzie w sprzedaży  dla 

mieszkańców, więc środki   powinny wrócić do budżetu gminy, a tak de facto  do 

Biblioteki. Gmina nie powinna ponieść z tego tytułu żadnych kosztów. Organizacyjnie 

przygotowaniem zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka. 

Wydanie to jest bardzo ważne, ok. 100 rodzin przekazało  4.000 zdjęć, mnóstwo 

wielomiesięcznej pracy, dlatego warto żeby się to ukazało. 

 

Przewodnicząca rady D.Gosławska – nie jest przeciwko budowie tej drogi. Wiadomo  też 

od kilku lat, że jest tam bardzo niebezpiecznie. Chodzi tylko o to, czy nie można poczekać 

jeszcze 2 miesiące . Uważa, że radni byliby bardziej przekonani, że nie można taniej  

wykonać  tej inwestycji  i  nikt  nie miałby wątpliwości. 

Odnośnie monografii nie jest również przeciwna. Cel jest bardzo szczytny. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – przykro, że radna teraz stwierdza, że można  było poczekać z 



realizacją  przebudowy ul. Prusa i Witosa w Łobodnie. Jeszcze raz przypomniał, że 

kosztorys  jest na 1.700.000 zł  , a  zakładamy trochę większą kwotę, bo wszystkie przetargi 

są nieco powyżej kosztorysu. To nie znaczy jednak, że taka kwota będzie wydatkowana. 

 

Radny M.Wojtysek  uważa, że trudno byłoby teraz wytłumaczyć mieszkańcom po raz 

kolejny  dlaczego ta inwestycja znowu jest odkładana, czekają na jej  realizację od 2008 

roku. Ma nadzieję, że w końcu realizacja  inwestycji dojdzie do skutku. 

Zapytał  czy w tym roku planowany jest  I etap ul.Witosa, jak to będzie wyglądało. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – pierwszy zakres obejmuje odwodnienie ul.Witosa  czyli ten 

najbardziej  newralgiczny punkt  oraz wykonanie parkingu, który jest tam zaplanowany. 

Natomiast ul. Prusa pozostaje na drugi rok. W tej drodze jest jeszcze wodociąg do 

przełożenia, więc Wodociągi muszą  wejść  jeszcze przed pracami  w tej  drodze. Jest to 

kolejny argument na to żeby  realizację przesunąć na następny rok. Wodociągi   w tym 

roku muszą ten wodociąg przełożyć i jeżeli zaczną go przekładać to zniszczą drogę. 

 

Radna M.Wojciechowska  zapytała na kiedy planowany jest kolejny przetarg na 

termomodernizację  budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – w tej chwili jest przygotowywany do ogłoszenia. 

 

Radna E.Kotkowska – w uzasadnieniu do projektu uchwały wpisane są dodatkowe 

środki  związane z działalnością OSiR w tym na utrzymanie budynku strzelnicy kwota 

12.900 zł. Zapytała, czy my posiadamy jeszcze budynek strzelnicy który wymaga 

nakładów finansowych. 

Odnośnie Łobodna, temat  jest dość  kontrowersyjny. W odniesieniu do wypowiedzi 

Radnego M.Wojtyska nt. realizacji drogi  ul.Witosa i Prusa, zaznaczyła, że mieszkańcy ul. 

Kasztanowej   za skrzyżowaniem czekają znacznie dłużej. Do tej pory nic się tam nie dzieje. 

Zapytała, na jakim etapie jest odwodnienie  w Sołectwie  Niwa Skrzeszów, bo ten temat  

jest odkładany, mieszkańcy spokojnie czekają, ale jest to już bardzo niepokojące że trwa to  

zbyt długo. Znajdują się duże  pieniądze na  różne inne inwestycje mniej lub bardziej 

potrzebne. W tym kontekście zapytała o OSiR. Kolejne pieniądze przekazujemy na kolejny 

etap  remontu OSiR-u . Zapytała, jak Burmistrz widzi remont  OSiR-u. Zostały 

wyszczególnione bieżnie  okrężne, dodatkowe elementy sportowe,  czy jest to niezbędne 

żeby teraz już wprowadzać do budżetu na kolejne lata  i  to znacznie większą kwotę. 

 

W kontekście ul.Prusa wiadomo, że mieszkańcy mieszkają przy niefortunnej drodze, ale to 

nie tylko ta ulica wymaga  szybkiej reakcji. Mieszkańcy Niwy Skrzeszów czekają na 

zmianę nawierzchni dróg od wielu lat. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski –jeżeli chodzi o kwestię odwodnienia, to nic się nie zmieniło. 

Przetarg na koncepcję odwodnienia zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Będzie to 

realizowane jeszcze w tym roku, jednakże poprosił o trochę wyrozumiałości. 

Co do końcówki ul. Kasztanowej, jest tam potrzebny drobny frez. 



W tej chwili kończona jest ul.Gwiezdna i następnym etapem będzie właśnie końcówka 

ul.Kasztanowej. 

 

W kontekście ul.Prusa i Witosa w Łobodnie,  to nie jest woda tylko z ul. Witosa, ta woda 

spływa z pół  (jest tam zlewisko). W momencie deszczu jest tam potok wody, która spływa 

z boiska , pół i wszystkich odcinków ul.Prusa. W tym wypadku mieszkańcy jeżdżą po 

zalewisku wody  drogi wojewódzkiej. 

 

Odnośnie OSiR-u – kwota 12.900 zł  są to koszty utrzymania CUS. Wprowadzona została 

potocznie nazwa "Strzelnicy", żeby było wiadomym o jakim budynku jest mowa. Od 

października będzie już uruchomiony. Więc to są wstępne koszty utrzymania. 

Złożony został wniosek o bieżnię do Ministerstwa   Sportu. Nabór wniosków miał być w 

maju, okazało się że dopiero  w sierpniu były nabory. Wszystko przesunęło się w czasie. 

To jest wniosek, dlatego musimy mieć zabezpieczone środki  w budżecie. 

 

Radna E.Kotkowska – zakłada, że zdążymy do końca roku z tym odwodnieniem, a 

koncepcji jeszcze  nie widać. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski –wyjaśnił, że będzie to robione w przetargu, tylko  w zapytaniu 

ofertowym, bo jest to mała kwota. 

 

Radna E.Kotkowska – tym bardziej dziwi się, że do tej pory nie było to zrobione. Rozumie 

temat, jednak do tej pory nic nie drgnęło w tej sprawie. Dlatego jest  tym zaniepokojona. 

Odnośnie Monografii zapytała, w jakim nakładzie i w jakim zwrocie kosztów rozeszła się 

poprzednia edycja. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – jest to inny rodzaj publikacji niż poprzednie. 

I edycja Monografii zeszła w całości, sprzedała się bardzo dobrze, było to 2000 

egzemplarzy. Trochę gorzej sprzedała się II część (nakład ok.2000 egzemplarzy)  i stąd   

część  została. 

III część jest wydana w nakładzie 1000 sztuk, więc jest to bezpieczny nakład. 

Jest to wydanie nieopisowe bardzo ciekawe, w którym będzie  umieszczonych 1000 zdjęć . 

  

Radny A.Tokarz – burmistrz mówił o sytuacji na tej drodze wojewódzkiej w powiązaniu z 

ulicami Prusa i Witosa w Łobodnie i o tym niebezpieczeństwie. Chciałby wiedzieć czy  to 

niebezpieczeństwo jest ujęte w przeglądach  bieżących zarządcy drogi.  Czy przeglądy 

uwzględniają te niebezpieczeństwa i wskazują na to, że trzeba coś z tym problem zrobić. 

Przyznał rację Przewodniczącej rady D.Gosławskiej, że warto byłoby czekać na 

dofinansowanie zadania przebudowa ul. Prusa i Witosa. Uważa, że mieszkańcy na pewno 

by to  zrozumieli. 

Generalnie powinno się szukać dofinansowania. 

 

 

Przypomniał, że dużo wcześniej był  taki wniosek z kontroli przeprowadzonej z ramienia 



Komisji Rewizyjnej  działającej w imieniu Rady Miejskiej w Kłobucku  dotyczący 

opracowania kryteriów, które powinny decydować o kolejności budowy , przebudowy i 

remontów dróg. 

Zapytał, czy takie kryteria zostały opracowane. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – odpowie w sprawach różnych. 

 

Radny T.Wałęga – taka konstrukcja projektu uchwały powoduje to, że wszystkie 

inwestycje są w jednym projekcie, bo trudno je rozbijać na kilka uchwał. Natomiast są 

ujęte inwestycje z którymi się zgadza i z którymi nie zgadza się. Zapytał, co można 

technicznie zrobić żeby radni mogli świadomie głosować nad sprawami z które akceptują 

i są dla nich ważne. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – jest to bardzo trudne pytanie. Może  jednie zasugerować, że radny 

może złożyć wniosek  o wycofanie z projektu uchwały zmiany   z pokryciem tego w 

źródłach sfinansowania deficytu. 

 

Radna D.Kasprzyk – poruszyła się stanem drogi ul.Witosa i Prusa w Łobodnie. 

Nadmieniła jedynie, że ul. Witosa na Smugach została wyrzucona z planów z budowy, z 

gotowych pozwoleń   na rzecz ul.Nadrzecznej w Łobodnie. Dramaturgię tej ulicy   można 

zobaczyć od wczoraj  jak jest objazd przez ulicę Witosa i Wspólną  na  Smugach. 

 

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

zaopiniowała  projekt  uchwały. 

/Za – głosowało  8 osób,  przeciwnych – 2 osoby, wstrzymały się od głosowania  3 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 – wyjaśniła, że zmiany polegają na: 

przeniesieniu zadania, które uzyskało dofinansowanie z PROW-u „Rozbudowa i 

przebudowa wraz z  termomodernizacją  budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia”, 

łączne nakłady finansowe w wysokości 690.600 zł zostały zwiększone o koszty 

zagospodarowania terenu i wyposażenie. 

 

W zakresie przebudowy ul. Prusa i Witosa w Łobodnie kwota nakładów z planowaniem 

na 2 lata, łącznie 2.002.500 zł. 

 

Proponuje się dodać zadania, które będą obciążały budżet przyszłego roku w zakresie 

wydatkowym, to jest wprowadzenie przede wszystkim zadań projektowych : 



-projekt budowy mostu drogowego nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w miejscowości 

Kamyk ul. Mostowa, 

-projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w „Kłobucku, ul. Witosa (od 

skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61), 

-projekt wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie 

dostosowania do wymagań ppoż., 

-wprowadzenie zadania na które gmina złożyła wniosek do Ministra Sportu  i Turystyki  o 

dofinansowanie „przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w 

Kłobucku – etap II, przebudowa elementów obiektu lekkoatletycznego”, są już nakłady 

zgodnie z kosztorysem, 

-projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku. 

 

Nadmieniła, że jeżeli radni  przyjmą  te zadania, to  łącznie wydatki majątkowe czyli  

inwestycyjne na 2019 rok zamknęłyby się kwotą  9.259.000 zł, przy czym trzeba by było 

zapewnić  środki własne w wysokości  blisko 5.700.000 zł. 

 

Radny J.Kulej  odniósł się do zadania pn. Projekt budowy mostu drogowego nad rzeką 

Czarna Oksza (Kocinka) w miejscowości Kamyk ul. Mostowa. 

Osobiście go oglądał i  uważa, że nie trzeba go budować tylko remontować. Konstrukcja 

mostu jest dobra i  będzie jeszcze służyć przez wiele lat. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – decyzja o przebudowie jest spowodowana ekspertyzą 

fachowców od mostów. Może on z zewnątrz wygląda w miarę dobrze, ale trzeba by go 

było odtworzyć w pełnym tego słowa znaczeniu  czyli z tą  zaplanowaną  nośnością  do 

15 ton. Planuje się go przebudować na most, który będzie lokalnym mostem tylko dla 

komunikacji lokalnej a nie transportem ciężkiego sprzętu, dlatego  planuje się 

ograniczenie nośności . Nikt nie chce się podjąć remontu, bo w zasadzie  koszty remontu 

byłyby podobne do budowy od podstaw. 

Stąd taka decyzja. 

 

Radny A.Tokarz  zapytał o projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Kłobucku. Poprosił o szerszą informację  w tym  temacie. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że zadanie jest  wprowadzane do WPF, żeby jeszcze w 

tym roku ogłosić przetarg. Proces projektowania  trwa dłużej, a w maju już są nabory do 

dofinansowania takich projektów. 

 

 

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

zaopiniowała  projekt  uchwały. 

/Za – głosowało  8 osób,  przeciwnych  głosów  nie było, wstrzymały  się  od  głosowania  

4 osoby/ 

 

 



Ad. 9. 

Wypracowanie   opinii    do   projektu  uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – zgodnie z ustawą  Kodeks Wyborczy konieczne jest utworzenie 

odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast  między innymi w placówce  zdrowia, jeżeli w dniu wyborów będzie 

w nim przebywać co najmniej  15 wyborców. 

Z uzyskanej informacji od Dyrektora placówki jakim jest Szpital Rejonowy w Kłobucku 

wynika, że tych wyborców będzie więcej. W związku  z czym  podjęcie tej uchwały jest 

konieczne. 

 

Radny A.Tokarz  zapytał, czy można było wcześniej podjąć taką uchwałę. 

 

Sekretarz M.Kasprzak  wyjaśniła, że zgodnie z kalendarzem wyborczym  (Załącznik do 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. poz. 1561)   do 

16 września 2018 r. (niedziela)  - 17 września  należy  utworzyć  obwód  głosowania  w 

szpitalach, zakładach   pomocy  społecznej,  zakładach  karnych i aresztach  śledczych oraz 

ustalenie  ich granic, siedzib  i  numerów. 

 

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

pozytywnie   zaopiniowała  projekt  uchwały. 

  

 

 

 

Ad. 10. 

Sprawy różne. 
 

Przewodniczący komisji J.Soluch poinformował, że został złożony wniosek  przez Spółkę 

Wodną w Białej w sprawie udzielenia dotacji celowej na utrzymanie urządzeń melioracji 

szczegółowej na terenie gm. Kłobuck. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – poinformowała, że wpłynął wniosek Spółki Wodnej w Białej. W 

rozmowie telefonicznej z Prezesem tej Spółki uzyskała  informację , że wniosek  

dotyczyłby kwoty 3.000 zł  ponieważ takiej informacji we wniosku nie było. Dodała, że 

możliwa jest dotacja tylko i wyłącznie w sytuacji  gdy zostanie podjęta stosowna uchwała. 

Spółka zgodnie ze Statutem działa na obszarze całej gminy. 

 

Przewodniczący komisji J.Soluch  wyjaśnił, że w przypadku gdy  taki projekt wpłynie do 

Rady, to będzie rozpatrywany przez Komisję  Budżetu, Finansów, Handlu , Usług  i  

Ochrony  Środowiska . 

 



 

      Wobec    zrealizowania     porządku    posiedzenia,   Przewodniczący     Komisji     Budżetu, 

Finansów,   Handlu,  Usług   i   Ochrony   Środowiska   J.Soluch    o   godz.  11:00  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. 

 


