
Projekt                                                                                      Kłobuck, dnia  18.12.2018r.

RM. 0012.3. 002. 2018  

                                                              Protokół Nr 2/2018
                                          z posiedzenia Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                           Sportu i Turystyki
                                             odbytej w dniu 18 grudnia  2018r.
                                                                       
                                                          

      W  posiedzeniu, któremu  przewodniczył   Radny   Saran Bartłomiej   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 1/2018   z   dnia   29.11.2018r.      
/projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w
BIP bip.gminaklobuck.pl/  
3.  Wypracowanie  opinii  do  projektu   budżetu  i uchwały budżetowej   na   rok   2019.  `  
4.  Wypracowanie   opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały nr 
390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020”.
 5. Wypracowanie   opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z  pomocy  społecznej  przez  osoby  objęte 
rządowym programem "Posiłek w szkole  i  w  domu"  na  lata   2019-2023.
 6. Wypracowanie   opinii  do  projektu   uchwały   w sprawie    wyboru  przedstawiciela  
Gminy  Kłobuck  w  Radzie  Społecznej  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłobucku.   
 7. Sprawy różne.     
 

       Ad.1.    
       Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.     
    
      Przewodniczący   Komisji  Saran Bartłomiej - otworzył   posiedzenie  Komisji  Edukacji 

Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej    Kultury, Sportu i Turystyki. 
      Powitał   wszystkich   przybyłych   na  komisję. 
      Przewodniczący  stwierdził,  iż  na  posiedzeniu  obecnych  jest  5 członków  komisji.  

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



      Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia.

      Burmistrz  poprosił o wprowadzenie do porządku  posiedzenia  komisji  następujących 
projektów uchwał:

      1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  na  rok 2019,

      2. w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
           
      Członkowie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej  Kultury,  

Sportu  i  Turystyki   jednogłośnie   głosowali  za  wprowadzeniem  w/w   projektów  do  
porządku  posiedzenia   komisji.

                                                                                 
      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,

Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie   przyjęła  porządek  posiedzenia wraz  z  wniesionymi
zmianami.

     

      Porządek   posiedzenia  po   zmianach: 

 1.  Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad.
 2.  Przyjęcie   protokołu   Nr 1/2018   z   dnia   29.11.2018r.      
/projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w
BIP bip.gminaklobuck.pl/  
3.  Wypracowanie  opinii  do  projektu   budżetu  i uchwały budżetowej   na   rok   2019.    
4.  Wypracowanie   opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały nr 
390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020”.
 5. Wypracowanie   opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z  pomocy  społecznej  przez  osoby  objęte 
rządowym programem "Posiłek w szkole  i  w  domu"  na  lata   2019-2023.
 6. Wypracowanie   opinii  do  projektu   uchwały   w sprawie    wyboru  przedstawiciela  
Gminy  Kłobuck  w  Radzie  Społecznej   Zespołu   Opieki   Zdrowotnej  w  Kłobucku.   
7. Wypracowanie   opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych   na  rok   2019.
8.  Wypracowanie   opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie   uchwalenia   Gminnego  
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok 2019.
9. Sprawy różne.



Ad. 2. 
Przyjęcie   protokołu   Nr 1/2018   z   dnia   29.11.2018r.       

Przewodniczący   komisji   B.Saran   poinformował, że  projekt   protokołu   został  
zamieszczony   na  stronie   internetowej   Urzędu  Miejskiego  w   Kłobucku   w  BIP 
bip.gminaklobuck.pl/ .

                                                                                 
      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,

Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie   przyjęła  protokół  z   poprzedniej  komisji.

Ad. 3.  
Wypracowanie  opinii   do   projektu   budżetu  i  uchwały  budżetowej   na   rok   2019.   

Skarbnik K.Jagusiak – opiniowanie projektu budżetu  zgodnie z uchwałą o  procedurze  
uchwalania budżetu  następuje poprzez opinię  radnych  dotyczącą  zarówno  przyjętego 
projektu budżetu jak również opiniowanie    materiałów sesyjnych czyli  budżetu na rok 
2019.
Uzasadnienie  zawiera  szczegółowe  zmiany,  które zostały zawarte pomiędzy przyjętym 
projektem budżetu  a  materiałem   sesyjnym. 
Zostały wyszczególnione zmiany  zarówno  w wydatkach  bieżących jak i majątkowych. 
Jeśli  chodzi  o  budżet  gminy, to   tzw. nadwyżka  operacyjna , czyli  różnica  pomiędzy 
dochodami  bieżącymi  a  wydatkami  bieżącymi  tj. 3.424.151,05 zł, co  wpływa  nam  na 
zdolność  kredytową lat przyszłych i tegorocznego budżetu w zakresie  spłat rat kredytu.
Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne (bo są  one  postrzegane  zawsze jako  napęd do 
rozwoju gminy )  tj. 12.159.607 zł  i one są sfinansowane następującymi źródłami: 
dotacjami  unijnymi w wysokości 50% , 20 % kredytem i  środkami własnymi w wysokości
30%.
Budżet zawiera   dwie  rezerwy: tzw. rezerwę ogólną, którą dysponuje organ wykonawczy
czyli Pan  Burmistrz  i rezerwę celową   z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Rezerwa ogólna w zakresie przepisów ustawy mieści się w ramach granicy 0,1% - 1% 
wydatków budżetu . Wynosi  ona  200.000 zł  stanowiąc 0,2% wydatków budżetowych, 
czyli mieści się w tej minimalnej granicy dopuszczonej ustawa o finansach publicznych.
Rezerwa dotycząca  zarządzania kryzysowego, o której mówi   art. 26 ust. 4 ustawy ,  w 
zaproponowanym budżecie  wynosi  210.000 zł  (jest to też minimalna granica tej rezerwy).

Radny M.Wojtysek – zadał pytanie odnośnie orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach. Jest pozytywna opinia z uwagami. Poprosił o  krótkie przedstawienie  tych 
uwag. 

Skarbnik K.Jagusiak – uwaga dotyczyła Załącznika Nr 5  dotacji udzielanych z budżetu na
rok 2019 . Chodziło  tutaj o dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,    w 



Rozdziale 851158  Izby Wytrzeźwień – pominięta została  ta pozycja w wysokości 6.000 zł, 
co zostało uzupełnione  w materiałach sesyjnych.
Druga uwaga dotyczyła wejścia w życie uchwały budżetowej. Jeśli byłaby ona uchwalona 
w tym roku , to uwaga mówi, że wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, co zostało 
w przedstawionych materiałach  dostosowane.

Radny M.Wojtysek – poprosił Burmistrza o  przedstawienie   najważniejszych   inwestycji 
zaplanowanych  do  realizacji  w  ramach  budżetu  na 2019 rok.

Burmistrz J.Zakrzewski – poinformował, że  w zasadzie 70% budżetu, to są inwestycje, 
które były zaplanowane  jeszcze w 2018 roku i będą realizowane w przyszłym roku.
Mowa jest  o  zadaniach „Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie”, „Budowa dróg 
gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II”, 
„Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku”, „Rozbudowa i przebudowa wraz z 
termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia” z dofinansowania 
PROW oraz te zadania, które nie zostały jeszcze  rozliczone i są kontynuowane.
Z takich zadań, które są nowymi zadaniami  wprowadzonymi do budżetu, to na pewno 
jest dużo zadań projektowych, które pozwolą  ewentualnie  na składanie wniosków o 
dofinansowania  jeżeli zwiększy się program rządowy na realizację dróg lokalnych. 
Możliwe, że będziemy mogli  składać dwa wnioski  w jednym roku do takich programów, 
więc musimy być przygotowani technicznie, czyli już dzisiaj  planować  projekty 
techniczne. Projekty te ważne są 3 lata, więc warto   mieć na przyszłość  przygotowane  
dokumenty. Są inwestycje, które są pilne  jak np. „Projekt budowy mostu nad rzeką 
Czarna Oksza (Kocinka) w  Kamyku  ul. Mostowa”, „Projekt przebudowy ul. Strażackiej w
Łobodnie na odcinku od DW 491 do ul. Woźniaka”, „Projekt budowy sali gimnastycznej 
przy Sz.P. Nr 1 w Kłobucku”.
Na początku poprzedniej kadencji była  umowa z Radą, że jeżeli akceptujemy projekty, to 
później akceptowana jest również ich  realizacja, żeby nie dochodziło do sytuacji że   
zrealizowany  jest  projekt , a fizycznie  nie dochodzi do realizacji. Projekt się przedawnia i
nie można go już wykorzystać.
Na pewno  trzeba  będzie przymierzyć się do zmiany aglomeracji. Tego nie ma w tym 
budżecie. Chcąc występować w latach 2022 – 2026  o  fundusze unijne (mowa o kanalizacji 
Zakrzewa), to musimy tą aglomerację  zmienić. 
Dzisiaj należy planować takie zadania, które będą realizowane krok po kroku i będą 
kończone. Pojawiło się też  zadanie „Oświetlenie na terenie OSiR Kłobuck”. Jest  to 
niezbędne na tym etapie, bo mamy odebrany CUS  i  musimy  oświetlić  OSiR.
Oczywiście „Rewitalizacja  stadionu”,  która jest  zaplanowana  z uwagi na dość realne 
wejście do  IV ligi  ZNICZA Kłobuck, trzeba dostosować stadion do wymogów 
licencyjnych. Projekt już jest wykonany. Wniosek został złożony do Ministerstwa Sportu. 
Liczymy na to, że otrzymamy dofinansowanie. 
W Dziale Oświata  proponuje się:
„Projekt przebudowy bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłobucku” , 
„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania 
do wymagań ppoż. - kwota 340.000 zł”, 



„Projekt boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Łobodnie”, 
„Projekt budowy sali gimnastycznej przy SZ.P. Nr 1 w Kłobucku”,
„Projekt budynku wielofunkcyjnego przy  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku”.

Inwestycji jest dużo. Nie tylko są umieszczone w budżecie, ale będą również realizowane 
przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej. Planuje się, że ZDiGK będzie realizował 
most  nad rzeką Czarna Oksza  (Kocinka)”w Kamyku, ponieważ tam została zatrudniona 
osoba do przetargów.

Skarbnik K.Jagusiak – zaznaczyła, że póki co, w budżecie nie ma zabezpieczonych  
środków związanych z ewentualną podwyżką cen energii elektrycznej   w jednostkach 
podległych  tj. 16 jednostkach oświatowych  i  innych  budynków, które utrzymuje gmina 
oraz w zakresie oświetlenia ulic. Jeśli chodzi o oświetlenie ulic, na poprzedniej sesji, 
Burmistrz informował , że nie podnoszono wydatków na ten cel, zostały zachowane w 
wysokości  szacowanego bieżącego wykonania, bo liczymy na to, że oszczędności  w 
zakresie modernizacji  i wymiany oświetlenia  dadzą nam oszczędności   przynajmniej  w 
takiej wysokości, że tego planu nie będziemy w trakcie roku musieli  istotnie podnosić.

Przewodniczący komisji B.Saran – jeśli chodzi o dostosowanie stadionu OSiR do 
wymogów licencyjnych czy gmina pokrywa te koszty i czy w to jest również  
wkalkulowany remont murawy i bieżni lekkoatletycznej.
W zakresie  oświetlenia ulic  zapytał   czy  jest planowane  oświetlenie zejść schodowych – 
ul. Wyszyńskiego gdyż mieszkańcy zgłaszali ten problem.
Zapytał, ilu uczniów z terenu Gminy Kłobuck korzysta z dostosowań  edukacyjnych, czyli 
z nauczania indywidualnego.
Czy w najbliższym czasie, Pan Burmistrz   we współpracy z innymi gminami planuje 
zorganizować również jakiś dowóz do Kłobucka osób, bo dużo połączeń 
komunikacyjnych  zostało zlikwidowanych, między innymi z Ostrów, Miedźna itd.
Łatwiej jest z Kłobucka wyjechać, niż do niego dojechać.
Czy są planowane jakieś kroki w tym zakresie.

Burmistrz J.Zakrzewski – jeżeli chodzi o oświetlenie ul. Wyszyńskiego, to  projekt jest  już 
na ukończeniu, więc będzie to realizowane. Jeżeli będą jeszcze jakieś braki, to na pewno w 
tym projekcie  znajdą  się te uzupełnienia. Ul. Baczyńskiego jest do przebudowy a 
Wyszyńskiego jest do doświetlenia. Są to dwa różne zadania.
Jeśli chodzi  o  zajęcia  indywidualne dla uczniów, to informacja  taka  zostanie 
przygotowana. Zaznaczył, że niepokojące jest to, że tych orzeczeń jest coraz więcej. 
Subwencja nie pokrywa kosztów nauczyciela wspomagającego, który fizycznie pracuje z 
dzieckiem albo   ma  indywidualne  zajęcia nawet  w domu.
Jeśli chodzi o stadion na OSiR-e , to wniosek, który został złożony do Ministerstwa 
dotyczy bieżni  i przebudowy trybun pomiędzy boiskami rezerwowymi i główną płytą. W
tym projekcie jest również boks dla kibiców drużyny przyjezdnej, który jest wymogiem 
licencyjnym dla IV ligi. W drugim etapie jest przebudowa płyty boiska i przebudowa  



układu nawodnienia i odwodnienia boiska. Po rozmowie z Prezesem Klubu uznano, że na 
ten moment pilniejsze są te prace,  natomiast płyta jest jeszcze  w miarę dobrym stanie, 
więc można poczekać z realizacją  w  następnym  etapie.
W przyszłości czeka nas również przebudowa trybun  łącznie  z wymianą  zadaszenia.
Jeśli chodzi o transport zbiorowy, nie jest to zadanie gminy. Zajmuje się tym Starostwo, 
podejmowane  są  jakieś działania w tym temacie.
Transport zbiorowy nie dotyczy jednej gminy. System komunikacyjny musi być spójny.
Zapewne Radnemu chodzi o  dojazd do szkół  średnich, bo gmina zapewnia dojazd  dzieci
do naszych gminnych  szkół. Planuje  się  zakup samochodu dodatkowego, mniejszego,  z 
uwagi na  to, że   są problemy z dojazdem do mniejszych miejscowości, takich jak Rybno, 
Niwa Skrzeszów . Istnieje tam sytuacja taka,  że  dziecko  ma zajęcia   w szkole  na godzinę
11:00  a  musi jechać   gimbusem o godz. 7:00,  bo  rodzice  nie  mogą  je   zawieźć  na 
południe, bo każdy pracuje. Poza tym nasze gimbusy nie  są  w stanie   dojechać do 
wszystkich  miejsc, zakręcić. Natomiast mniejszy samochód  np. 20 osobowy, mógłby to 
obsłużyć. Poza tym w weekendy byłby wykorzystywany do obsługi  naszych organizacji 
społecznych.
W tej chwili mamy tylko duże samochody, które do  takich celów  nie są ekonomiczne.
Taki zakup byłby racjonalny.
Na razie nie ma tego w budżecie, jeżeli  będzie na tyle dobra sytuacja finansowa , to trzeba
będzie się zastanowić  nad jego zakupem.

Radna E.Kotkowska – interesuje ją inwestycja przy szkole w Kamyku. Zapytała jakie są 
plany odnośnie tej działki,  co tam miałoby być docelowo,  czy jest już jakaś koncepcja .
 
Burmistrz J.Zakrzewski – koncepcja jest już gotowa, więc można dokonać prezentacji w 
najbliższym czasie  i pokazać, co tam zostało  zaplanowane. Koncepcja taka  pozwala   
planować pewne zadania  krok po kroku. Są tam zaplanowane dwa budynki, a w zasadzie
rozbudowa budynku szkolnego w postaci przedszkola i biblioteki.
Przełożenie linii wysokiego napięcia,  uzgodniono z TAURONEM , gmina wykonuje 
projekt tego przełożenia, a TAURON   przekłada  linie  na własny koszt, więc gmina nie 
ponosi wielkich kosztów a zyskujemy na wartości tej działki.
Koncepcja zakłada rozbudowę szkoły i budowę budynku klubu sportowego. Tak jak 
każdy klub ma swoją siedzibę, dlatego planuje się wyprowadzić go ze szkoły. 
Szkoła zyskałaby wówczas dodatkowe pomieszczenia, a klub miałby niezależną siedzibę. 
Planuje się to stworzyć  na bazie takiej, jak jest w Łobodnie czyli wielofunkcyjny budynek, 
klub miałby tam  swoją siedzibę  i  mogłyby z niego również korzystać   inne organizacje 
typu Koło Gospodyń Wiejskich,  Rada Sołecka itd.  W takim stanie  funkcjonuje to w 
Łobodnie, co się w pełni sprawdziło. Korzystają  z  niego  mieszkańcy i różne organizacje 
społeczne. Budynek tętni życiem codziennie. Dlatego planuje  się  zrobić takie  miejsce 
rekreacyjne, które spowoduje , że  stworzy się centrum życia społecznego  wokół szkoły. 
Uważa, że jest to dobra koncepcja i dobre rozwiązanie. Oczywiście jest to proces 
długotrwały.
W tej  chwili  najpierw trzeba  teren ogrodzić, rozwiązać  kwestie  parkingowe. Planowane 
jest tam również boisko wielofunkcyjne, tak jak przy każdej szkole.



Radna E.Kotkowska – zapytała, jaką  funkcję będzie pełnił budynek przy szkole.

Burmistrz J.Zakrzewski – ma być  tam  przeniesione  przedszkole   i  biblioteka.
W Kamyku problem polegał na tym, że zajęcia odbywały się w suterenach  gdzie  jest 
wilgoć  i  grzyb, stąd   też  sugestia, aby  te  klasy wyprowadzić  z  piwnic  ze względów 
zdrowotnych, higienicznych  i  sanitarnych.
Sytuacja będzie  również rozważana  pod   kątem   ilości  oddziałów w najbliższych latach.
Wydział EK  sporządzi taką analizę  czy   ta ilość oddziałów będzie mniejsza, wówczas  
plan zajęć może się zmienić. Będzie to analizowane wewnątrz społeczności lokalnej i 
dopiero  wtedy zostanie podjęta decyzja, który budynek w pierwszej kolejności będzie 
planowany.
Na razie wprowadzany jest do budżetu  projekt  budynku wielofunkcyjnego .

Radna E.Kotkowska – biorąc  pod  uwagę WPF  może  być  ciężko  zrealizować  w tej 
kadencji  takie  zadanie.

Burmistrz J.Zakrzewski – patrzymy pod kątem nowego PROW-u, bo wszystkie te  
budynki klubowe  (Libidza, Łobodno)  były  dofinansowane  z PROW.

RadnaA.Borowiecka-Idziak – uważa, że głównym priorytetem tej koncepcji jest budowa 
parkingu. Występuje  tam  bardzo duży problem  z  dojazdem  przy szkole , zwłaszcza w 
godzinach rannych. Dobrze byłoby zagospodarować   na  parking  miejsce  przy obecnym 
boisku. 

Burmistrz J.Zakrzewski – planowano to zrobić już w poprzedniej kadencji , ale trzeba 
wcześniej zrobić projekt  docelowy, nawiązać do przebudowy drogi wojewódzkiej  (bo 
zmienione są łuki)  i przesunąć ogrodzenie, wtedy będziemy mieć parking poza  terenem 
boiska szkolnego. Nie są to wielkie koszty, więc na pewno uda się to w przyszłym roku 
wykonać.

Przewodniczący rady J.Batóg – uważa, że projekty należy wykonywać. Z pewnością  
środki zewnętrzne  na  drogi  i mosty  na  pewno będą. Projekty muszą być gotowe aby  w 
chwili  kiedy pojawią się jakieś  programy móc  złożyć wniosek o dofinansowanie.
Trzeba też wziąć pod uwagę  centrum Kłobucka,  gdyż coraz trudniej    się poruszać w   
związku  z  ilością  samochodów jakie tu przyjeżdżają, a po oddaniu węzła 
komunikacyjnego  na pewno  będzie ich jeszcze więcej.  
Przypomniał, że jedną z koncepcji, jaka  pojawiła się wcześniej było  wyprowadzenie  
choćby  częściowo  ruchu   od  Wielunia  na Wręczycę .
Proponowano  również wyprowadzenie  ruchu z centrum Kłobucka   drogi wojewódzkiej  
poprzez   podniesienie standardu  drogi  ul. Wojska Polskiego  do Miedźna. 
W tej chwili Starostwo też się już tym interesuje, czyli jest szansa że taki kierunek również 
można rozważać.
Uważa, że wszystko trzeba robić, aby w Kłobucku można było normalnie się poruszać. 



Burmistrz J.Zakrzewski -  odnośnie kwestii odciążenia centrum miasta  poinformował, że 
właśnie  Starostwo  rozstrzygnęło przetarg  na projekt  ul. Zamkowej  do trasy DK 43 , co 
spowoduje, że  kierowcy  mogą  skorzystać z objazdów  ul. Jasną  czy Wojska Polskiego  
będą się mogli przemieścić.
Poinformował, że jesteśmy na I miejscu listy rezerwowej  do wprowadzenia do programu 
rządowego dróg i obwodnic.

Radny J.Kulej – zapytał  o  połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską. Projektant już 
zapłacił maksymalną karę umowną, ale  do  kiedy  może odkładać wykonanie   projektu.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że są tam też kary ograniczone, nie można mu zabrać 
100%. Maksymalne kary ma już naliczone i więcej już nie da się  naliczyć.

Radny J.Kulej – zapytał  jak długo może projektant przedłużać ten termin.

Burmistrz J.Zakrzewski – projektant  ma jeszcze do zrealizowania dwa projekty – ul. 
Długosza  w Kłobucku oraz ul. Prusa i Witosa  w  Łobodnie. Twierdzi, że  te projekty są  
już praktycznie  na ukończeniu. 
Przy tym w  projekcie  połączenia ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską  wynikły problemy  z 
mostem.
W  projekcie budżetu na 2019 rok  są zabezpieczone  środki na ten projekt.
Uzyskanie   projektu da nam ewentualnie  możliwość złożenia wniosku do 
dofinansowania. Jest tam również ten most i  inny  program rządowy będzie  kładł  nacisk 
na  sferę mostową.

Radna E.Kotkowska –  zastanawia się czy  nie warto byłoby pomyśleć  o  zrobieniu 
koncepcji łączącej Niwę Skrzeszów  z Libidzą, Pierzchnem, bo tam jest też most na rzece 
Kocince, który jeżeli nie będzie przebudowany, to nie udrożni nam nigdy tego połączenia.
Może warto byłoby pomyśleć czy tego mostu nie reaktywować i nie wprowadzić również 
jakiejś potencjalnej koncepcji   do  gruntownego remontu  i  kiedyś  myśleć  o tym  czy nie 
zrobić swoistą obwodnicę  i poprowadzić  ruch  właśnie przez Niwę Skrzeszów. Wtedy 
byłoby świetne połączenie komunikacyjne  od Pierzchna, Libidzy, Częstochowy.
 
Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że nie jest to zły pomysł, jest jak najbardziej dobrym 
rozwiązaniem, jeżeli chodzi o odciążenie ruchu, bo skracamy  sobie drogę z DK 43 do ul. 
Staszica.

Radny J.Kulej – uważa, że najpierw trzeba robić mosty tam gdzie ich nie ma, albo  są  
bardzo zdegradowane, bo na pewno nie otrzymamy tyle środków żeby od razu zbudować
5 mostów.

Burmistrz J.Zakrzewski – Radni otrzymają raport o stanie mostów  w Gminie Kłobuck, 
wtedy będzie wiadomo  jaka jest skala problemu.
Most w Kamyku to jest jedna rzecz, za chwilę jest do zamknięcia kolejny most  i  3 kolejne 



są już w stanie agonalnym. Jeszcze kilka lat i kolejne mosty będą do zamknięcia. Musimy 
patrzeć tam, gdzie  mieszkańcy  mogą stracić całkowicie dojazd  do  swoich  posesji. 
Natomiast tam gdzie ten dojazd jest, to mogą jeszcze poczekać.

Radna B.Ziętal – w projekcie  budżetu  jest projekt przebudowy ul. Strażackiej  w 
Łobodnie  do ul.Woźniaka, zapytała co dalej.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że powstał błąd , który zostanie skorygowany 
Zarządzeniem Burmistrza.
Powstał on dlatego, że planowano jednym projektem zrobić ul. Strażacką i ul. Woźniaka  
w  etapach. Jest to inwestycja na tyle duża, i trzeba mieć  świadomość, że nie zrealizuje się 
jej w całości w ciągu 5 lat.
Jak wiadomo  istnieje  problem  z  oświetleniem ul. Woźniaka. Musi to być zrobione  
projektem docelowym. Z kolei ul. Strażacką  planowano zrobić  unikając  ZRIT-u. Dlatego 
wpisane  zostały  dwa  zadania  osobno, czyli „Projekt przebudowy ul. Woźniaka  w 
Łobodnie poprzez budowę oświetlenia ulicznego oraz remont drogi poprzez ulepszenie 
nawierzchni” czyli remont w formie remontu  destruktem  na bazie istniejącej własności i 
wzdłuż tego oświetlenie. Drugie zadanie to   „Projekt przebudowy ul. Strażackiej  w 
Łobodnie ” bez tego członu do ul. Woźniaka.

Radna B.Ziętal –zapytała, czy to będzie  też z odwodnieniem.

Burmistrz J.Zakrzewski – potwierdził, że będzie to projekt  z odwodnieniem, chodnikiem 
i przebudową parkingu przy kościele.

Radna E.Kotkowska – zwiększamy o 50.000 zł   środki na MOK , czy w ramach tych 
środków planowany jest np. remont sceny. Czy w ogóle planowany jest remont sceny, bo o
tym mówi się już kilka lat. Pieniądze są przeznaczane na MOK, a idą na zupełnie inne 
zadania, a scena jest tam  niezbędna. W tamtym roku złożony był  projekt   o środki  do 
Ministerstwa Kultury, ale chyba przepadł. Zapytała, co dalej.

Burmistrz J.Zakrzewski – w tym roku również wniosek jest złożony. Zresztą co  roku są 
czynione  starania  o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, nie tylko na scenę. Były dwa 
wnioski: jeden gminny, drugi złożony przez MOK.
Jeśli   chodzi  o  środki o które Radna pyta, to  z uwagi na to, że ograniczane  są wydatki 
we wszystkich jednostkach , również  ograniczono  je w MOK-u  (kwotę 87.000 zł). Na 
DNI Kłobucka trzeba było  zmniejszyć  o  kwotę  40.000 zł, jak   również na inne  imprezy  
między innymi  fristail   itd. Więc  po negocjacjach z Dyrektorem MOK  wyraził  zgodę  
aby zdjąć z rezerwy 50.000 zł   i  nie zmniejszać  o   87.000 zł,   tylko   o  37.000 zł.
 
Radna A.Borowiecka-Idziak – zapytała o inwestycję drogową  Przybyłów  koło  Libidzy   
jeśli chodzi o zmianę nawierzchni  drogi  na asfaltową.  Działki  od osób prywatnych pod 
poszerzenie drogi  zostały  już wykupione. Zapytała na jakim etapie jest ta inwestycja. 
Jakie są  szanse  na położenie asfaltu. 



Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił,  że w tym roku nie zdążono  wykonać zadania  z 
uwagi  na  brak środków i możliwości technicznych. 
Uzgodniono z mieszkańcami, że będzie to zrobione na zasadzie takiej  jak pozostałe drogi 
czyli destruktem asfaltowym.
Te zadania, które nie zostały wykonane w tym roku zostaną zrealizowane w roku 
przyszłym, czyli nie dokładamy nowych zadań tylko realizujemy te które są w kolejności. 
Zaznaczył, że nie zostały  jeszcze  do końca  uregulowane  własności kilku działek.
Inna sprawa jest z drugiej strony ulicy Granicznej, gdzie  też brakuje nam jednego odcinka 
3 działek do uregulowania  całkowitego, żeby dokonać  nawet utwardzenia tej drogi. 

Radna A.Borowiecka-Idziak – jeżeli chodzi o ulicę Przybyłowską od strony Kamyka, 
zapytała  czy jest  możliwość  połączenia  z Przybyłowem.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że taki jest plan. Ale na razie jest mowa tylko i 
wyłącznie o ul . Granicznej  i o  tym odcinku gdzie są   budynki. Nie robimy całego 
odcinka, bo nawet  w tej chwili ta droga przebiega przez pola .  

Radny J.Kulej – na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 7  zostały przeznaczone środki w 
wysokości ok. 20.000 zł na oświetlenie ulic. Był  też  projekt kanalizacji ul. Reja, który  
znalazł się w budżecie  na 2019 rok. Inne sołectwa i osiedla znalazły się w budżecie, a 
projektu  oświetlenia  ul. Reja, Korczaka  i Zakrzewskiej  nie ma.

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że jest to w zadaniach tegorocznego budżetu , nie 
przyszłorocznego. Natomiast  ze środkami osiedlowymi jest problem, ponieważ one są 
rozliczane po wykonaniu, czyli po zakończeniu budżetu i dopiero  jak  gdyby  od  nowa 
niewykorzystane środki  są wprowadzane  do budżetu. Wtedy można te dyspozycje 
wykorzystać, chociaż czynione są starania żeby osiedle ponawiało te dyspozycje jeżeli jest 
niewykorzystana. Wyjątkiem jest  tutaj sytuacja  przy połączeniu  ul. Zakrzewskiej  i 
Sienkiewicza gdzie od razu  te środki  zostały wprowadzone. Natomiast generalnie  przy 
środkach osiedlowych, gdzie  tych  dyspozycji  jest  łącznie  z  funduszem  sołeckim  
mnóstwo, ponieważ jest 16 jednostek pomocniczych  i każda z nich daje po kilka 
dyspozycji, to jest niemożliwe do rozliczenia  w tym roku.
Należy pamiętać, że budżet tworzy się na podstawie stanu faktycznego  na dzień  30 
września. Nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich  zmian  w  materiałach  
projektowych z uwagi na to, że jest to obszerny materiał. Ponadto środki osiedlowe, to   
jest specyficzna sytuacja, bo one  w swych limitach i celach nie przechodzą na rok 
przyszły,  ale  też  są  rozliczane. Pozostałość środków niewykorzystanych jest rozszerzana
zawsze w pierwszym kwartale następnego roku budżetowego. Wtedy  osiedle oprócz 
bieżącego limitu  ma świadomość że jeszcze mu pozostały środki z roku ubiegłego.
Po rozliczeniu roku budżetowego, jeśli te 20.000 zł przeznaczone na oświetlenie nie 
zostanie wykorzystane, wraca  do limitu do dyspozycji danego osiedla. 

Burmistrz J.Zakrzewski – poinformował, że w tym roku jest jeszcze do  wykonania projekt



doświetlenia   ul. Zakrzewskiej od skrzyżowania  z ul. Korczaka do posesji Nr 66  - tj.  ok. 
695 m , koszt ok. 9.600 zł, taka jest umowa podpisana i do końca roku ma być projekt 
zakończony.

Radny J.Kulej –  były ustalenia z Kierownikiem IR  W.Solską że ma być w kierunku torów, 
dlatego że tam jest podział linii elektrycznej i nawet nie ma na  czym zawiesić  lamp.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że jest jeszcze drugie zadanie w ul. Zakrzewskiej na 
odcinku od przejazdu kolejowego do pierwszych zabudowań  tj. 152 m. 

Odpowiedział  na pytanie Radnego B.Sarana odnośnie ul. wWszyńskiego i ul.Osiedlowej.
To jest też 475 m – projekt oświetlenia w tym roku będzie zakończony, wówczas będą 
znane szacunki.

     Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu i
Turystyki  jednogłośnie     pozytywnie    zaopiniowała  projekt  uchwały  budżetowej na
rok 2019.

 

Ad. 4. 
Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie       zmiany    uchwały    nr 
390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu
Wspierania   Rodziny  na  lata   2018 – 2020”.

Dyrektor GOPS T.Duraj-Stefańska -wyjaśniła, że problemy występujące w rodzinie często
są złożone i  wymagają  podjęcia  interdyscyplinarnych działań.  W trosce  o  prawidłowe
funkcjonowanie rodzin oraz harmonijny rozwój i dobro dzieci celowe jest opracowanie
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2-20 w Gminie Kłobuck. Głównym
założeniem  Programu  jest  utworzenie  spójnego  systemu  wsparcia  dzieci  i  rodzin
przeżywających  trudności  opiekuńczo-wychowawcze,  bezradnym  w  prowadzeniu
gospodarstwa  domowego  i  rodzinom,  których  dzieci  zostały  umieszczone  w  pieczy
zastępczej.
Z uwagi na fakt, że w październiku 2018r.  W  ramach  projektu  powstało "Kłobuckie
Centrum  Usług  Społecznych",  które  daje  tut.  Ośrodkowi  nowe  możliwości  wsparcia
rodziny, wprowadzono zmiany do Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018
–  2020.  W  Kłobuckim  Centrum  Usług   Społecznych  rodzina  będzie  miała  możliwość
skorzystania  ze  specjalistycznego  poradnictwa  takiego  jak  pomoc  psychologa,  trenera
budżetu, trenera  rodziny, mediatora czy interwenta kryzysowego. Poszerzona zostanie
asysentura   rodziny  oraz  powstanie  placówka   wsparcia   dziennego   "Kłobuś.
W   związku  z   powyższym   zachodzi   potrzeba   aktualizacji   stanu   prawnego.
Zadania przyjęte do realizacji są spójne z  kierunkami  przyjętymi  w  szczególności w
ustawie o  pomocy społecznej i ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



Przewodniczący komisji B.Saran – zapytał, skąd wzięła się w pkt 2 Diagnoza środowiska
lokalnego  taka  rozbieżność  w  danych. Według Urzędu Statystycznego w 2016 roku w
Gminie  Kłobuck  zamieszkiwało   20519  ludności.  Pod opieką  GOPS  w  Kłobucku
według danych za I  półrocze 2014r.  znajdowały się   321 rodziny,   z  czego 121 rodzin
stanowiły rodziny z dziećmi do 18 roku życia.
Potem znowu wg. danych za I półrocze 2017 roku  dysfunkcję taką wykazuje 15 rodzin.
Rodzin niepełnych jest 29 a rodzin wielodzietnych 26.
Czy  jest to  spowodawane tym, że te badania są prowadzone w jakiś okresach czasu i stąd
taka rozbieżność.

Dyrektor GOPS T.Duraj-Stefańska -wyjaśniła, że akurat te dane że w pod opieką GOPS-u
znajdowało się tyle rodzin, to  są dane  ośrodka, czyli  wykazano tyle osób  ile zostało
objętych pomocą.

Przewodniczący komisji B.Saran – zapytał, dlaczego akurat podany jest rok 2014, a  nie
np. 2016 czy 2017. Jest duża przestrzeń między  latami.

Dyrektor GOPS T.Duraj-Stefańska -  wyjaśniła,  że jest to porównanie do poprzedniego
programu.  Następny  program  obowiązywał   od  2017 roku. Stąd też to porównanie  co
się zmieniło od pierwszego programu w stosunku  do wprowadzonego w 2017 roku.

      Przewodniczący komisji B.Saran – zapytał odnośnie pkt 9 czy nie powinno być, że  
sprawozdanie będzie przedkładane przez Dyrektora GOPS-u, bo jest Kierownika.

Dyrektor GOPS T.Duraj-Stefańska – autopoprawka zostanie uwzględniona i zgłoszona na
Sesji.

                                                                     
      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,

Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała  projekt  uchwały  wraz ze 
zgłoszoną autopoprawką w  Załączniku  pkt. 9 Monitorowanie. Powinno być  
Dyrektorowi  GOPS-u , a nie Kierownikowi. 

Ad. 5. 
Wypracowanie   opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie    podwyższenia  kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z  pomocy  społecznej  przez  osoby  objęte
rządowym programem "Posiłek w szkole  i  w  domu"  na  lata   2019-2023.
 
Dyrektor GOPS T.Duraj-Stefańska –  poinformowała, że Rada Ministrów  w  dniu  15
października 2018r. ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
na  lata  2019-2023.  Program  ten  zakłada   możliwość  korzystania  z  pomocy  w  formie
posiłku,  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  albo  świadczenia
rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  spełniających  warunki



otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej oraz
spełniających kryterium  dochodowe  w  wysokości  150%  kryterium, o którym  mowa  w
art. 8 ust. 1   w/w   ustawy.
Kryterium to od 1 października 2018 r. wynosi: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej
oraz  528 zł  na  osobę  w  rodzinie.
Przyjęcie  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019-2023 oznacza, że od 1
stycznia 2019r. przestaje obowiązywać uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania” na  lata  2014-2020.
W związku z powyższym dotychczasowa uchwała nr 384/XXXIX/2014  Rady Miejskiej  w
Kłobucku z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium  dochodowego
uprawniającego  do  uzyskania  wsparcia  w ramach  wieloletniego  programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020  będzie uwzględniała nieaktualny program wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania.
Z uwagi na w/w kwestie zasadne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby
objęte  rządowym  programem „Posiłek  w szkole  i  w  domu” na  lata  2019-2023.     

Radna E.Kotkowska – zapytała, jak się ma ten program ministerialny, rządowy   do 
programu operacyjnego „pomoc  żywnościowa”, czy te programy są  ze sobą  
kompatybilne. Czy one się jakoś uzupełniają.

Dyrektor GOPS T.Duraj-Stefańska – wyjaśniła  że  zostały zweryfikowane  kryteria 
dochodowe, kwoty  świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej  oraz kwota dochodu z  
1 ha przeliczeniowego. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić
będzie 701 zł   (dotychczasowo  634 zł), dla osoby w rodzinie 528 zł  (dotychczas 514 zł).  
Wzrosną  też jednocześnie kwoty uprawniające do przyznania nieodpłatnie  pomocy  w  
zakresie dożywiania  w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  
dla osób objętym wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania „ na 
lata 2014-2020. Będą one wynosić:
1.051.50 zł dla osoby samotnej    (dotychczas 951 zł), oraz 792 zł dla osoby w rodzinie
(dotychczas 771 zł). 
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 645 zł, z dotychczasowego  604 zł, zaś 
kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 308 zł z dotychczasowego 
288 zł.  
Natomiast pomoc o której Radna mówi, to jest pomoc żywnościowa w postaci produktów 
żywnościowych  gdzie  program już zakłada kryterium tj. 200% kryterium dochodowego.
 
Ponadto wyjaśniła, że ta sama  osoba może korzystać z obydwu programów.

                                                                    
      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,

Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały. 



Ad. 6. 
Wypracowanie   opinii  do  projektu   uchwały   w sprawie      wyboru  przedstawiciela  
Gminy  Kłobuck  w  Radzie    Społecznej  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłobucku.   

Sekretarz M.Kasprzak – poinformowała, że zgodnie z zapisami  ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r.  o  działalności  leczniczej  w  skład  rady  społecznej  działającej  w  podmiocie 
leczniczym   niebędącym   przedsiębiorcą, dla  którego  podmiotem  tworzącym  jest   inny
podmiot  niż uczelnia medyczna, wchodzi jako członek przedstawiciel wybrany przez 
radę gminy.
Mając na uwadze powyższe oraz złożony wniosek Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury
o desygnowanie przedstawiciela Gminy Kłobuck do Rady Społecznej przy Zespole Opieki
Zdrowotnej  w  Kłobucku   przedstawienie  projektu  uchwały  jest  w pełni  uzasadnione.

     Dodała, że w poprzedniej kadencji przedstawicielem był Józef Batóg.  

     Przewodniczący rady J.Batóg – wyjaśnił, że   przewodniczącym tej Rady Społecznej  jest 
Starosta Kłobucki, osobiście został wybrany w poprzedniej  kadencji  na 
wiceprzewodniczącego. Spotkania odbywają się raz na dwa miesiące , czasami co miesiąc 
lub trzy miesiące, według potrzeb. Rada społeczna ma za zadanie opiniowanie planu 
finansowego   ZOZ, sprawozdań,  zakupów inwestycyjnych, remontów, zbycia różnych 
sprzętów itd.

      Zaproponował kandydaturę  Radnego Grzegorza Dobosza .

      Innych kandydatów nie zgłoszono.

      Radny G.Dobosz – wyraził zgodę na kandydowanie do Rady  Społecznej  przy Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

      

      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,
Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie    pozytywnie zaopiniowała  projekt  uchwały    z  
propozycją  kandydatury  Radnego Grzegorza Dobosza.

 Ad. 7. 
Wypracowanie   opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie   uchwalenia   Gminnego 
Programu  Profilaktyki   i   Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na  rok 2019.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  projekt jest powieleniem uchwały z poprzedniego 
roku czyli obowiązującej. Jedyną zmianą jest to, że jedna z organizacji  nie przystąpiła do 
konkursu. Środki  zostały przesunięta do klubów sportowych. Pozostałe kwestie nie 
zmieniają się.



Przewodniczący komisji B.Saran - zapytał czy  na środki tego programu składa się tzw. 
„korkowe”.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że środki pochodzą  tylko  z „korkowego”.

Przewodniczący komisji B.Saran – o ile spadły wpływy  z „korkowego” od momentu  
kiedy zmieniono godziny   nocnej  sprzedaży napojów alkoholowych w sklepie 
całodobowym  przy ul. Paderewskiego.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  na chwilę  obecną  nie  ma takiej analizy.  

     Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu i
Turystyki   pozytywnie    zaopiniowała  projekt  uchwały.
/Za – głosowały  4 osoby,     przeciwnych głosów – nie było,      wstrzymała się – 1 osoba 
                                                                                                                (Radna  E.Kotkowska )/

Ad. 8.
Wypracowanie   opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie   uchwalenia   Gminnego  
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Burmistrz J.Zakrzewski – gmina  ma  ustawowy obowiązek  uchwalenia  i  realizacji 
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Przeciwdziałanie narkomanii należy 
do  zadań  własnych  gminy, a  środki  na  realizację  w/w programu pochodzą z opłat za 
korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  zgodnie   z   ustawą   o 
wychowaniu   w   trzeźwości  i   przeciwdziałaniu   alkoholizmowi.
Realizacja programu przyczyni się do wdrożenia działań edukacyjnych i profilaktycznych 
mających na celu zmniejszenie zagrożenia, jakie niosą za sobą  narkotyki.
Na ten cel przeznaczono kwotę 7.000 zł.

     Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu i
Turystyki   pozytywnie zaopiniowała  projekt  uchwały.
/Za – głosowały  4 osoby,     przeciwnych głosów – nie było,     wstrzymała się – 1 osoba  
                                                                                                               (Radna  E.Kotkowska )/

Ad. 9.
Sprawy różne.     

Spraw różnych nie wniesiono.



     Wobec    zrealizowania    porządku    posiedzenia,   Przewodniczący     Komisji     Edukacji
Publicznej,  Ochrony   Zdrowia,  Polityki   Społecznej,   Kultury,  Sportu    i   Turystyki
Przewodniczący  komisji  P.  Saran Bartłomiej  zamknął    posiedzenie. 

      Czas trwania posiedzenia od  9:30 – 10:50
  
Przewodniczył:   Saran Bartłomiej

Protokołowała:   Kowalik Danuta    

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

        najbliższym  posiedzeniu   komisji.



                                             LISTA  OBECNOŚCI
                                na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej,
                            Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, 
                                                Sportu  i  Turystyki
                                  odbytej  w  dniu   18 grudnia   2018  roku    

Lp. Imię  i  nazwisko Funkcja Podpis

1 Wojtysek Marcin Członek Komisji obecny

2 Woźniak Mateusz Członek Komisji             nieobecny

3 Borowiecka-Idziak Angelika Wiceprzewodniczący Komisji obecna

4 Kotkowska Ewelina Członek Komisji obecna

5 Saran Bartłomiej Przewodniczący Komisji obecny

6 Sękiewicz Andrzej Członek Komisji  obecny


