
                                                                                                                Kłobuck, dnia 26.11.2019r. 

 

 

RM. 0012.3. 010. 2019   

 

                                                              Protokół Nr 10/2019 

                                          z posiedzenia Komisji  Edukacji Publicznej, 

                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury 

                                                              Sportu i Turystyki 

                                                    odbytej w dniu  26.11.2019r. 

 
                                                                                                     

      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 9 z posiedzenia komisji w dniu 05.11.2019r. 
      Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl. 

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

      podatku od nieruchomości. 

  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 

      żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020. 

  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet 

       oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli 

       oraz  sołtysów w Gminie Kłobuck. 

  6.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady 

       Miejskiej w Kłobucku 

  7. Wypracowanie  opinii do  projektu  budżetu  na  rok  2020. 

  8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu      

       współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi    

        podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

   9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

       Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

       2020 

10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego    

       Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok 2020. 

11. Merytoryczna ocena projektów zadań inwestycyjnych na 2019 rok w zakresie 

       kompetencji komisji 

12. Sprawy różne: 

 

 

 



        Ad.   1. 

      Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 
        

      Przewodniczący   Komisji B. Saran  o godzinie 10;00 otworzył   posiedzenie  Komisji  

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury, Sportu i Turystyki. 

Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 członków, 

co wobec składu komisji wynoszącego 5 członków stanowi kworum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. Odczytał porządek posiedzenia. 

 

      Burmistrz J. Zakrzewski poprosił o wprowadzenie do porządku obrad komisji pkt. 

      - uchwała w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy stadionu RKS 

         Raków Częstochowa przez Rząd RP. 

 

      Przewodniczący Komisji B. Saran poprosił o wycofanie z porządku obrad komisji 

       punktu 11. Merytoryczna ocena projektów zadań inwestycyjnych na 2019 rok w zakresie 

       kompetencji komisji 

 

      Komisja jednogłośnie   przyjęła  porządek  posiedzenia wraz ze zgłoszonymi zmianami. 

 

 Porządek posiedzenia po zmianach 

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

  2. Przyjęcie protokołu Nr 9 z posiedzenia komisji w dniu 05.11.2019r. 
      Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl. 

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

      podatku od nieruchomości. 

  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  sprawie obniżenia ceny skupu 

      żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020. 

  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet 

       oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli 

       oraz  sołtysów w Gminie Kłobuck. 

  6.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady 

       Miejskiej w Kłobucku 

  7. Wypracowanie  opinii do  projektu  budżetu  na  rok  2020. 

  8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu      

       współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi    

        podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

  9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

       Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

       2020 

 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego    

       Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok 2020. 

 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie apelu o wsparcie finansowe w 

       zakresie budowy stadionu RKS Raków Częstochowa przez Rząd RP. 

 12. Sprawy różne: 

 



 Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu Nr 9 z posiedzenia komisji w dniu 05.11.2019r. 
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl. 
  

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do projektu protokołu. 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół  Nr 9/2019 z dnia 05.11.2019r. 

 

Ad.3. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

 

Skarbnik K. Jagusiak  poinformowała, że zaproponowany 5% wzrost stawek podatku od 

nieruchomości wskazany w projekcie uchwały wpłynie na zwiększenie wpływów z 

podatku o kwotę około 524.200,00zł 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.4. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na rok 2020. 
  

Skarbnik K. Jagusiak  poinformowała, że  cena na rok 2020 jaka została  ogłoszona  

w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 

2019 roku wynosi 58,46zł  za 1dt . została podwyższona w stosunku do ubiegłego roku 

o 4,10 zł. Proponuje się obniżenie ustawowej ceny skupu żyta do wysokości 50,00 zł za 

1 dt. Ustalona stawka wynosić będzie 85,53% stawki ustawowej. 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.5. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz  sołtysów w Gminie 

Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że od stycznia 2020 dla przewodniczących 

zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck przewidziana została wysokość diety 

w wysokości 260,00zł 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 



 Ad. 6.   

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku 

 

Sekretarz S. Piątkowska  poinformowała, że w związku z wejściem w życie z dniem 

1 stycznia 2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2020 r., oraz płacy minimalnej (z kwoty 2250,00 zł do kwoty 2600,00 zł) od 

której zależna jest wysokość diet przysługujących radnym, proponuje się podjęcie 

uchwały, która pozwoli na utrzymanie wysokości diet na podobnym poziomie do roku 

bieżącego. 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 Ad.7. 

Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2020. 

 

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że jeśli chodzi o oświatę w budżecie został  

zapewniony wzrost płacy minimalnej i wyłączenie z płacy minimalnej wysługi lat , co daje 

koszty blisko 900.000,00zł. Subwencja oświatowa rośnie minimalnie-ok. 20.000,00zł., 

z uwagi na zmniejszoną w roku szkolnym 2019/2020  liczbę dzieci stosunku do roku 

szkolnego 2018/2019 o 203 osoby łącznie z przedszkolami. W  projekcie budżetu o 12 

etatów zostaje zmniejszona liczba etatów nauczycieli. Należy zaznaczyć, że przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w przeliczonej subwencji oświatowej w planie nie 

zostały w zabezpieczone środki finansowe na podwyżki dla nauczycieli planowane od 

1 września w wysokości  o 6%. W związku z tym, na dzień dzisiejszy na  planowane 

podwyżki, nie zostały zapewnione środki w projekcie budżetu. Niemniej jednak należy 

pamiętać o konieczności zabezpieczenia środków na podwyżki dla nauczycieli 

przedszkolnych z uwagi, że jest to zadanie własne gminy. W odniesieniu do remontów 

poinformowała, że w projekcie budżetu z uwagi na brak środków finansowych zakupy 

materiałowe zostały obcięte podobnie jak w pozostałych jednostkach do 90 % i do 

minimum jeśli chodzi o kwoty na remonty dla  poszczególnych szkół. ( przykładowo z 

kwoty 20.000,00zł na 5.000,00zł ). Zwróciła uwagę, że w projekcie budżetu nie wzrosły 

dochodu z tytułu podwyżki podatków, których stawki zostaną zaakceptowane 3 grudnia 

na posiedzeniu sesji. 

 

Radna E. Kotkowska zapytała, czy w innych jednostkach była już wyłączona wysługa lat 

z wynagrodzenia. Przyznała, że w budżecie zostało ujętych bardzo mało inwestycji, a 

mieszkańcy mają swoje oczekiwania 

 

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że będzie dopiero wyłączana. Dodała, iż skutki 

wzrostu minimalnej płacy  we wszystkich jednostkach stanowić będą  koszt około 

963.000,00zł. Największy koszt stanowi oświata. Przypomniała, że do dofinansowania 

zostały złożone dwa wnioski na inwestycje drogowe więc jeśli gmina otrzyma 



dofinansowanie będzie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie 

tych zadań tj. II etapu ul. Strażackiej i ul. Powstańców Śląskich. Na zadanie w projekcie 

budżetu w wydatkach bieżących nie zostały zabezpieczone środki finansowe. 

 

Radna E. Kotkowska  rozumie, że subwencja oświatowa idzie za uczniem szkoły 

podstawowej, a podział środków otrzymywanych z subwencji oświatowej przekazywany 

jest ogółem na oświatę 

 

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że przedszkola, dowozy uczniów czy utrzymanie 

etatów nauczycieli przedszkolnych nie mają znaczenia przy subwencji oświatowej, gdyż 

jest to zadanie własne gminy. 

 

Radny M. Wojtysek poprosił o więcej informacji odnośnie zmniejszonej ilości etatów 

nauczycieli. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, iż dzięki mądrze prowadzonej polityce we 

wcześniejszych latach, że nie byli przyjmowani nauczyciele, a w razie potrzeby były 

przekazywane nadgodziny, liczba zredukowanych etatów jest obecnie niewielka i wynika 

ona z przejścia na emeryturę albo z braku odpowiedniej ilości godzin. Na dzień dzisiejszy 

nie nastąpiły radykalne zwolnienia powodujące pozostawienie tych osób bez pracy. 

 

Radny A. Sękiewicz zapytał, czy w dotacjach dla MOK- u zaplanowane zostały Dni 

Długoszowskie na dotychczasowym poziomie. 

 

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że  zostały zaplanowane. 
  

Radny A. Sękiewicz zapytał o różnicę w finansowaniu projektu fontanny na Rynku im. 

Jana Pawła II w kwocie 25.000,00zł, a projektu obejmującego teren wokół Urzędu 

Miejskiego w kwocie 15.000,00zł, który jest przestrzennie większy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że jeśli chodzi o teren wokół Urzędu Miejskiego, 

w projekt jest zaangażowanych mniej branż. Natomiast przy projekcie fontanny potrzebne 

są uzgodnienia z konserwatorem zabytków oraz w zakresie instalacji elektrycznej, i 

instalacji wodnokanalizacyjnej. Po przetargu będzie istniała możliwość dokładnego 

oszacowania kwot. 

 

Radny A. Sękiewicz rozumie, że chodzi o budowę nowej fontanny, a nie remont starej. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski potwierdził, że chodzi o budowę nowej fontanny na Rynku Jana 

Pawła II w Kłobucku 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu budżetu na rok 2020 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 



Ad.  8. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy 

Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020. 

 

Sekretarz S. Piątkowska poinformowała, że w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zachodzi konieczność podjęcia uchwały określającej roczny 

program współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi. Projekt uchwały 

został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania oraz określenia reguł 

współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3. Projekt programu w dniach 05.11.2019r. – 15.11.2019r. 

poddany  został konsultacjom zgodnie z uchwałą Nr 457/XLVIII/2010 w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności 

pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Szczegółowo przedstawiła formy 

współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi. Poinformowała, że na rok 

2020 została zaplanowana kwota 325.000,00zł. 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 Ad.9. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminneg Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 

 

Przewodniczący GKRPA J. Krakowian  poinformował, że ustawa  o  wychowaniu  w 

trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminę do realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ustawa nakłada na 

gminę konkretne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz zapewnia bezpłatne formy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

osobom uzależnionym. Rozwiązywanie tych problemów w świetle w/w ustawy należy do 

zadań własnych gminy. Według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, finansowaniu programu mają służyć środki pochodzące z należnych 

gminie opłat za wystawianie zezwoleń na handel alkoholem  (tzw.”korkowe”). 

Poinformował, że na rok 2020 została zaplanowana kwota 343.000,00zł. 

 

Radna E. Kotkowska zapytała, dlaczego  do Programu nie została wpisana organizacja 

Mikołajków i Wigilii dla dzieci  niepełnosprawnych pochodzących głównie ze środowisk 

narażonych na patologie, bądź problemy alkoholowe. 

 

Przewodniczący GKRPA J. Krakowian odpowiedział, że dużo zadań zostało 

przypisanych GOPS po konsultacji z Dyrektorem GOPS, zostanie udzielona odpowiedź 

pisemna. 



Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

/ za głosowało 3 radnych głosów przeciwnych nie było 1 osoba wstrzymała się od głosu/ 

 

Ad.10. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  

Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok 2020. 

 

Przewodniczący GKRPA J. Krakowian poinformował, że  ustawa z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 poz. 852  z późn. zm.) nałożyła na gminę 

obowiązek uchwalenia i realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. W 

myśl art. 10 powołanej wyżej ustawy, 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 (Dz. U. 2018 poz. 2137 z póź zm). 

Realizacja programu przyczyni  się do wdrażania działań edukacyjnych i profilaktycznych 

mających na celu zmniejszenie zagrożenia,  jakie niosą za sobą narkotyki. Poinformował, 

że na rok 2020 została zaplanowana kwota 7.000,00zł. 

 

Radna E. Kotkowska zapytała o zadania jakie zostały zrealizowane w br. z  tytułu 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz czy w tym zakresie jest 

prowadzona profilaktyka. 

 

Dyrektor CEA Jacek Krakowian zaznaczył, że jest to niewielka kwota. Z  tych środków 

corocznie  w szkołach organizowany jest gminny konkurs plastyczny, gdzie oczami 

dziecka przedstawiana jest tematyka problemów narkotykowych. W Gminie istnieje 

również punkt konsultacyjny, by każdy zainteresowany mógł zgłosić się z zapytaniem 

gdzie i jak może uzyskać pomoc w związku z narkotykami, uzależnieniem. Komisja 

współpracuje też z Policją i sekcją zajmująca się problematyką narkotykową, profilaktyką 

czy organizacją pogadanek dla dzieci w szkołach. 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.11. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie 

budowy stadionu RKS Raków Częstochowa przez Rząd RP. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że Raków Częstochowa jest bardzo ważnym 

elementem lokalnej wspólnoty sportowej jak i kulturalnej na terenie dawnego 

województwa częstochowskiego. Ma bardzo duży wpływ na rozwój piłki nożnej na 

terenie nie tylko gminy Kłobuck ale również w gminach ościennych. W Gminie Kłobuck 

jest wiele klubów sportowych (np. MLKS ZNICZ KŁOBUCK), które wzorują się na 

Rakowie Częstochowa. Stanowi on inspiracje dla młodych piłkarzy do coraz cięższej pracy 

i osiągania sukcesów. Wielokrotnie Raków Częstochowa rozgrywał swoje mecze w 



Ekstraklasie na stadionie klubu z Bełchatowa, budowa stadionu Rakowa jest zatem 

koniecznością. Mając na uwadze ogromną rolę sportową Klubu i jego wpływ na rozwój 

sportu w dawnym województwie częstochowskim apelujemy do Rządu RP o podjęcie 

efektywnych działań polegających na dofinansowaniu budowy stadionu Rakowa w 

Częstochowie. 

 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad.12. 

Sprawy różne: 

 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Edukacji  

Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki o godz. 

10;15 zamknął  posiedzenie  komisji. 
         

Przewodniczył:   Saran Bartłomiej 

Protokołowała:   Wrona Mariola   
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                            Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, 

                                                Sportu  i  Turystyki 

                              odbytej  w  dniu   26 listopada  2019  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 

 

nieobecna 

 

4 

 

Kotkowska Ewelina 

 

 

Członek Komisji 

 

obecna 

 

5 

 

Saran Bartłomiej 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

obecny 

 

6 

 

Sękiewicz Andrzej 

 

 

Członek Komisji 

 

 obecny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


