
Projekt                                                                                            Kłobuck, dnia 15.06.2021 r. 

 

RM.0012.3.23.2021 

 

Protokół Nr 23/2021 
z posiedzenia  

Komisji Edukacji Publicznej,  

Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki  

odbytego  

w dniu 15.06.2021 r. 
 

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 22 z posiedzenia komisji w dniu 11.05.2021 r. 
/Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 

bip.gminaklobuck.pl./ 

3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. 

4. Przygotowanie do sezonu letniego zbiorników wodnych oraz obiektów sportowych  

na terenie gminy Kłobuck. 

5. Informacja na temat stanu i funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  

ze wskazaniem kosztów utrzymania oraz niezbędnych remontów inwestycji.  

6. Wypracowanie opinii do Raportu o Stanie Gminy Kłobuck za 2020 r. oraz do projektu 

uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.  

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami 

pozarządowymi za 2020 r. 

8. Sprawy różne.  
9. Zamknięcie posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki 

Ad.1. 

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji B. Saran o godz. 10:00 w trybie on – line na platformie ZOOM 

otworzył posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 

Kultury Sportu i Turystyki. Oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 członków, 

co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Odczytał 

proponowany porządek posiedzenia.  

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia Komisji.  

 



Ad.2.  

Przyjęcie protokołu Nr 22 z posiedzenia Komisji w dniu 11.05.2021 r. 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 22 z posiedzenia komisji w dniu 11.05.2021 r. 

Ad.3. 

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. 
 

Dyrektor MOK w Kłobucku O. Skwara przedstawiła w/w informację. 
/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/ 

 

Z-ca Dyrektora GOPS Ł. Chojnowski przedstawił w/w informację. 
/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/ 

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian przedstawił w/w informację. 

 

Radny M. Wojtysek zapytał, w jakich godzinach kryta pływalnia będzie dostępna dla osób, 

które nie posiadają karnetu.   

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian poinformował, że od godz. 8.00 do godz. 16.00 każdego dnia 

wakacji. 

 

Radna E. Kotkowska zapytała, o stan bezpieczeństwa w hali sportowej na stadionie OSiR. 

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian poinformował, że Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Kłobucku przeprowadziła szczegółową kontrolę hali i wyraziła zgodę na 

użytkowanie obiektu. Nadmienił, że sanepid wydał zalecenia odnośnie klepek na suficie. 

Poinformował, że problemy rozwiązywane są na bieżąco. Zaznaczył, iż w najbliższym czasie 

przeprowadzona zostanie kontrola tzw. technicznego użytkowania budynku. Nadmienił, że 

prowadzone są działania mające na celu przygotowanie projektu przebudowy hali.  

 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski dodał, iż koszt remontu sufitu hali został oszacowany  

na ok. 100 000 zł. W związku z tym podjęto decyzję o przeprowadzeniu  termomodernizacji 

obiektu, w ramach której wykonane zostanie docieplenie stropu i jednocześnie remont sufitu.  

Ad.4.  

Przygotowanie do sezonu letniego zbiorników wodnych oraz obiektów 

sportowych na terenie Gminy Kłobuck. 
 

Dyrektor OSiR J. Krakowian omówił w/w punkt. 

 

Radna E. Kotkowska zapytała, czy byłaby możliwość usypania plaży, wykarczowania  

i ogrodzenia terenu przy rzece. 

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian poinformował, że ten teren nie jest własnością OSiR-u. 

 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski, poinformował, iż w pierwszej kolejności zgodę na 

przygotowanie terenu powinno wyrazić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Wobec tego, jego zdaniem w tym roku nie ma możliwości zrealizowania tego zadania. 



Następnie poddał pod wątpliwość kwestię związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa w tym 

miejscu.  

Sekretarz Gminy S. Piątkowska, poinformowała, że jest to miejsce zalewowe. Teren 

podmokły, bagienny. W związku z tym, nie jest to odpowiednie miejsce na usypanie plaży. 

Radny M. Woźniak odniósł się do kwestii związanej z zatrudnieniem ratowników. 

Poinformował, że należy zaproponować odpowiednie warunki wynagrodzenia za świadczoną 

przez nich pracę. Jego zdaniem to rozwiąże problem.  

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian poinformował, że OSiR-u nie stać na wygórowane stawki 

wynagrodzenia dla ratowników. Odniósł się do problemów związanych z zatrudnieniem  

ratowników w roku ubiegłym. 

Ad.5. 

Informacja na temat stanu i funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  

ze wskazaniem kosztów utrzymania oraz niezbędnych remontów inwestycji. 
 

Dyrektor OSiR J. Krakowian przedstawił w/w informację. 

 

Przewodnicy Komisji B. Saran zapytał, czy w związku z utrzymaniem nowej murawy 

planowane jest zatrudnienie dodatkowej osoby w OSiR.  

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian poinformował, że tak. Formą zatrudnienia będzie umowa 

zlecenie.  

 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski dodał, że OSiR będzie potrzebował środków finansowych 

na zakup odpowiedniej kosiarki do utrzymania murawy. Szacunkowy koszt zakupu to ok. 

60 000 – 70 000 zł.  

Ad.6. 

Wypracowanie opinii do Raportu o Stanie Gminy Kłobuck za 2020 r. oraz  

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum 

zaufania. 
 

Sekretarz Gminy S. Piątkowska zreferowała w/w punkt. 

 

Przewodnicy Komisji B. Saran poprosił Burmistrza o podsumowanie ubiegłego roku. Zapytał, 

jakie działania uznałby za sukces, a jakie za porażkę. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że czynników wpływających na obraz i stan 

sytuacji jest bardzo dużo. Uznał, że rok 2020 mógł być lepszy, gdyby w okresie pandemii gmina 

otrzymała pomoc od Państwa.  

Radna E. Kotkowska poinformowała, że ubolewa, iż w roku 2020 i do chwili obecnej nie udało 

się zrealizować wielu zadań, dotyczących m.in. ulic: Mickiewicza, Powstańców Śląskich,  

Ogrodowej oraz udzielić pomocy przy samoczynnie zrobionym zbiorniku na ul. Kasztanowej  

i ul. Staszica. Podniosła temat czystości dróg i wykaszania rowów. Poprosiła Burmistrza  

o większą dbałość w poruszonych tematach.  



Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski odniósł się do w/w spraw. Poinformował i wyjaśnił 

wszelkie niejasności związane z tymi zagadnieniami. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Raport o Stanie Gminy Kłobuck za 2020 r.  

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Kłobucka wotum zaufania.  

Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem. 

Ad.7. 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami 

pozarządowymi za 2020 r. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy 

Kłobuck z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.” 

Ad.8. 

Sprawy różne 

Ad.9. 

Zamknięcie posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, 

Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, 

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

11:00 zamknął posiedzenie.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący: Bartłomiej Saran  

Protokołowała: Magdalena Kuczera 
 

 

 

 


