
 

 

                                                            Protokół Nr 2/2015 

                                     z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, 

                                         Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury 

                                                             Sportu i Turystyki 

                                                  odbytego w dniu   14.01.2015r. 

 

 

Radni obecni wg załączonej listy obecności.  

 

Proponowany  porządek posiedzenia:  

1.  Przyjęcie  protokołu  Nr 1  z  dnia  10 grudnia 2014r. 

2.  Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały  w sprawie  zwołania  zebrań  wyborczych 

      w  sołectwach  i  osiedlach  Gminy  Kłobuck. 

3.   Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w sprawie  wyboru  przedstawiciela 

      Gminy  Kłobuck  w  Radzie  Społecznej  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłobucku. 

4.  Opracowanie  planu  pracy  komisji  na  I półrocze 2015r. 

5.  Sprawy  różne. 

     - wniosek Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego "Wieniawa" Kłobuck  

        o  dofinansowanie organizacji  XIV Międzyszkolnego Konkursu Historycznego Jan  

        Długosz i Jego czasy,  który  odbędzie  się  w  ramach  organizacji  XIV  Dni 

        Długoszowiskich  we  wrześniu  2015r.  -  kwoty  2.000 zł  z  przeznaczeniem  na 

        nagrody  rzeczowe dla zwycięzców oraz uczestników konkursu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 

Kultury, Sportu i Turystyki  Pan T.Kasprzyk  odczytał pismo skierowane  przez  Radnego  

Witolda Dominika, który do tej pory był członkiem tej komisji,  w  sprawie  rezygnacji  w 

dalszych  pracach  komisji  w  oparciu  o  § 41  ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck, który mówi 

o tym, że  członek komisji może zrezygnować z pracy w komisji zgłaszając stosowny 

wniosek przewodniczącemu komisji. 

 

Sekretarz S.Piątkowska – wyjaśniła, że jest to wniosek Radnego Witolda  Dominika    i 

powinna być  zredagowana uchwała o zmniejszeniu składu tej  komisji. 

Projekt taki będzie przygotowany i Burmistrz   przedłoży  go  Radzie  Miejskiej z prośbą  o  

wprowadzenie go do porządku obrad Sesji. 

 

Komisja przyjęła wniosek Radnego  Witolda Dominika o rezygnację  z  udziału  w  

pracach  Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, 

Sportu i  Turystyki. 

 

Przewodniczący T.Kasprzyk przedstawił  proponowany  porządek Komisji. 

Komisja nie wnosi uwag do porządku obrad. 

 

 



 

 

 

Ad.1 

Przyjęcie  protokołu  Nr 1  z  dnia  10 grudnia 2014r. 

 

Komisja  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej komisji. 

 

 

Ad.2 

Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały  w sprawie  zwołania  zebrań  wyborczych 

w  sołectwach  i  osiedlach  Gminy  Kłobuck.  

 

Sekretarz S.Piątkowska – w związku z tym , że  upływa  kadencja  organów jednostek 

pomocniczych,    zgodnie  ze  statutem tych  jednostek pomocniczych mówi  się o tym, że 

Rada Miejska zarządza zwołanie zebrań sprawozdawczo – wyborczych. Następnie 

Burmistrz w drodze Zarządzenia ustala termin i porządek w poszczególnych sołectwach  i 

osiedlach   zebrań. Mówi  się o wyborze organów w sołectwach czyli sołtysa i rady 

sołeckiej  oraz w osiedlach : przewodniczącego  osiedla  i  zarządu  osiedla. 

 

Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  projekt  uchwały. 

 

 

Ad.3 

Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w   sprawie   wyboru   przedstawiciela 

Gminy  Kłobuck  w  Radzie  Społecznej  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłobucku. 

 

Sekretarz S.Piątkowska – zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym  i ustawą  o  

działalności  leczniczej do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej  należy  wskazanie 

członka  do Rady Społecznej Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w  Kłobucku . 

Radni tą osobę wskażą  na Sesji. Członkowie komisji jedynie przyjmują  projekt uchwały 

bez  wskazania osoby. Mogą  jedynie  zarekomendować  taką  osobę. 

 

Radny M.Wojtysek – w imieniu Klubu Koalicja Samorządowa zaproponował kandydaturę 

Radnego Józefa  Batóga  jako  członka  do  Rady  Społecznej ZOZ. 

 

Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  projekt  uchwały. 

 

 

Ad.4 

Opracowanie  planu  pracy  komisji  na  I półrocze 2015r. 

 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 

Kultury, Sportu i Turystyki  P.T.Kasprzyk  przedstawił  projekt  planu pracy komisji na  

I półrocze 2015r.  

1 Styczeń -  Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok  (Komisja) 



 

 

                  -  Omówienie spraw kierowanych na sesję. 

2. Luty     -  Wizytacja wybranych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 

                     (Komisja) 

                  -  Informacja o dostępności do świadczeń medycznych mieszkańców  gminy  w 

                     2015 roku  (Dyrektor  ZOZ). 

                  -  Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  (Kierownik 

                     GOPS) 

                  -  Omówienie spraw kierowanych na sesję. 

3. Marzec -  Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w gminie Kłobuck 

                       (Dyrektor ZEAOS,  OSiR  i  MOK). 

                     - Informacja dotycząca aktualnej sytuacji na rynku pracy   (Przedstawiciel 

                        Powiatowego Urzędu Pracy) 

                     - Omówienie spraw kierowanych na sesje. 

4. Kwiecień - Wizytacja wybranych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 

                        (członkowie  komisji) 

                      - Analiza bieżącej działalności Mejskiego Ośrodka Kultury  (Dyrektor MOK) 

                      - Analiza bieżącej działalności Bibliotek Publicznej w Kłobucku  (Dyrektor 

                        Biblioteki) 

                      -Omówienie  spraw kierowanych na sesję  

5. Maj        -  Ogólne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli  na 

                        rok szkolny 2015/16  ( Dyrektor ZEAOS)  

                    -  Organizacja wypoczynku dla dzieci  i  młodzieży  w  sezonie wakacyjnym 

                        (Kierownik GOPS) 

                    -  Przygotowanie do sezonu letniego (wakacyjnego) zbiorników wodnych  oraz 

                        obiektow sportowych na terenie Gminy Kłobuck  (Dyrektor OSiR) 

                    -  Omówienie spraw kierowanych na sesję 

6.Czerwiec  -  Udział w spotkaniach i akademiach z okazji Dnia  Dziecka  i  zakończenia  

                         roku szkolnego 2014/15  (Komisja) 

                     -  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i 

                        Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  z  Gminnego Programu  o 

                        Przeciwdziałaniu Narkomaniii (Przewodniczący poszczególnych komisji) 

                     -  Plany dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym 

                         (Dyrektor OSiR). 

                     -  Omówienie spraw kierowanych na sesję. 

 

Ponadto przedstawił uwagi: 

1.Powyższy plan jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania 

   Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu  i 

   Turystyki 

2.Powyższy plan może być rozszerzony i uzupełniony w miarę potrzeb Rady Miejskiej  w 

   Kłobucku lub z  inicjatywy  członków komisji.  

3.W uzasadnionych  przypadkach dopuszcza się zmianę terminów planowanych tematów 

    na komisję.  

4. Na spotkania komisji zapraszane  będą  osoby  merytorycznie  odpowiedzialne  za 



 

 

    omawiamy temat. 

Radny M.Woźniak – zapytał  odnośnie wizytacji w  wybranych przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach, czy  będzie to  jakaś  specjalnie powołana  stała komisja, czy 

możę się ona zmieniać, jakie będą jej składy osobowe . Czy wizytacja będzie 

przeprowadzana we wszystkich szkołach czy tylko w wybranych. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – uważa, że  będą to podzespoły 2 lub 3 osobowe 

złożone  z  członków Komisji Edukacji. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski –  zasugerował , że takie delegacje powinny mieć przedstawiciele 

z danej miejscowości bądź osiedla,  którym podlega dana szkoła  i osoby zainteresowane 

tą szkołą. Czyli jeżeli chodzi o szkoły wiejskie , to radni z poszczególnych miejscowości  i 

dodatkowo kilka osób,  które chcą uczestniczyć  i są zainteresowane  tą  placówką  i  jej  

stanem. Można je nazwać  podkomisjami  Komisji Edukacji.  

 

Dyrektor MOK B.Marszał Kościelniak – wyjaśniła, że w ramach Akcji Zima  nie ujęto w 

planie pracy  MOK-u, który również organizuje taki wypoczynek dla  dzieci  i młodzieży. 

Rozmawiała  wstępnie  z  Burmistrzem  odnośnie  zakupu   rzutnika  z  którego  będzie  

można  wyświetlać  filmy. Jednak po rozpoznaniu sytuacji  w tej chwili na tych nośniach  

które jeszcze do miesiąca maja 2014r.  były, nie jest to możliwe. W związku z tym  zwróciła 

się do Burmistrza z  prośbą , aby na razie nie kupować takiego  rzutnika, który nie załatwi 

sprawy i nie uruchomi   kina  tak  jakbyśmy sobie tego życzyli, aby   było to  kino 

przyszłości. Poczynione zostaną  starania  w  kwestii  wystąpienia do Polskiego Instytutu 

Filmowego  o  50%  sfinansowanie  zakupu   projektora  multimedialnego . Koszt takiego 

projektora  tj. ok. 134.000 zł.   

Póki  co  zostanie  uruchomione kino dla dzieci tak jak było to do tej pory   na starych 

nośnikach  w kooperacji  z  KINOTECHNIKĄ. 

W  związku z Akcją Zima będą się odbywały  stałe  zajęcia  prowadzone  przez  

instruktorów MOK-u. Będą również czynione starania, aby uaktywnić dzieci i młodzież 

fizycznie. Zawarto wstępną umowę  z Panem Arturem Osuchowskim , który zgodził  się 

prowadzić zajęcia sportowe.   

 

Radny J.Puchała – poinformował, że  posiada  bardzo  ciekawe  materiały  na   nośnikach, 

które może z powodzeniem uruchomić. Posiada  również  odpowiednią  do  tego  

aparaturę. Materiały te  mogłyby   posłużyć   na  organizację  ciekawych  spotkań   na  

temat  różnych  podróży po Grecji , Rzymie, Wenecji , Syrii   itp. Swego czasu robił takie 

spotkania z młodzieżą. Zgłosił  swój  udział   w prowadzeniu  takich  spotkaniach  

społecznie.  

 

Radny T.Wałęga -  zapytał na jakiej zasadzie będzie funkcjonowało prowadzenie Akcji 

Zima przez Pana Osuchowskiego. MOK  jest przecież związany z kulturą,  nie ze 

sportem.W jego odczuciu takie zajęcia powinien  organizować   OSiR. 

 

Dyrektor MOK B.Marszał Kościelniak – zgadza się, że najlepiej byłoby, aby te zajęcia były 



 

 

organizowane przez OSiR.  Pan Osuchowski bezpłatnie prowadzi te zajęcia  przez 1 godz. 

we wtorki i czwartki. Każde dziecko może przyjść i poćwiczyć. W tym czasie akurat nie są 

planowane inne zajęcia na sali, w której będą te ćwiczenia wykonywane. 

 

Radny T.Wałęga - pochwala taką inicjatywę . Sami  w  Akademii Sportu byli 

organizatorami  akcji  letniej, gdzie  nieodpłatnie przez całe wakacje  dzieci uczestniczyły 

w zajęciach. Tylko nie chciałby, aby doszło do takiej sytuacji , że   dzieci  będą   grały  w 

siatkówkę i koszykówkę  w MOK-u, a na terenie OSiR-u będą  wystawiane 

np.przedstawienia. Należy podzielić i uporządkować pewne rzeczy.  Uważa, że powinny  

jak najbardziej być  takie zajęcia i Panu Osuchowskiemu należą się za to podziękowania.  

Jednakże  w  jego odczuciu nie jest to dobre rozwiązanie. 

 

Dyrektor MOK B.Marszał Kościelniak – zajęcia, które prowadzi Pan Osuchowski w sali 

przy Gimnazjum  są prowadzone  z dziećmi od początku do końca, natomiast  w sali 

MOK  są to zajęcia ogólnodostępne. 

 

Radny T.Wałęga - zawsze można  taką  informację  zamieścić, że są to zajęcia tak dla 

dzieci, które są  w sekcji, jak również dla wszystkich innych dzieci . Uważa, że  MOK nie 

jest instytucją do tego przeznaczoną. Są miejsca, gdzie z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa  mogą być organizowane  takie zajęcia, a więc  OSiR  czy Gimnazjum.  

 

Radna E.Kotkowska – uważa, że w MOK odbywa  się bardzo dużo ciekawych zajęć. 

Natomiast uważa, że można  bardziej   rozpropagować   działania  MOK, a  tym  samym 

dotrzeć do większego grona zainteresowanych osób  mieszkańców Gminy  poprzez 

większą reklamę zajęć. Często spotyka się ze stwierdzeniem, że w MOK-u  nic się nie 

dzieje. Zapewne wynika to z tego, że mieszkańcy nie wiedzą,  iż odbywają się tam  różne 

zajęcia  w  których uczestniczy wiele dzieci i młodzieży. 

Uważa, żę dobrze byłoby  dotrzeć  do  większego  grona  zainteresowanych osób   poprzez 

media , prasę , telebim itp.,  a  tym  samym   zrobić większą  promocję  MOK, w  którym  

dużo  się   robi, a  czego  nie  widać  na zewnątrz.   

 

Dyrektor MOK B.Marszał Kościelniak –  przyznała, że rzewczywiście wydaje się mało 

pieniędzy na promocję. Dzieje się tak dlatego, że ciągle mało jest tych pieniędzy na 

wszystko, w związku z tym są one przeznaczane na  konkretne  działania, a nie na 

promocję. Portal społecznościowy to jest za mało, natomiast telebim nie jest własnością 

MOK-u . Wydrukowanie prawdziwych  plakatów, to jest potrzeba ok. 9000 zł rocznie 

więcej.   

 

Burmistrz J.Zakrzewski – zastanawia się nad czymś takim, aby  organizować takiego  

rodzaju imprezy, które przyciągną mieszkańców rzadziej, ale aby były to  porządne  

imprezy,  bo jest robionych  dużo różnych imprez, na których nie ma frekwencji. W tej 

chwili również  Blues nad  Okszą    nie przyciąga tłumów, a   nie kosztuje mało. 

Kilkadziesiąt osób, to nie jest widownia. Jest zwolennikiem jeżeli jest organizowane coś 

pozytywnego, to nie trzeba w tym momencie szczędzić pieniędzy na promocję , reklamę  



 

 

czy patronaty medialne. Uważa, że trzeba zmienić tą opinię, wypracować jakiś  model i 

poszukać   nowych  rozwiązań, aby  przyciągnąć różne grupy wiekowe. Aby  było to 

adekwatne do naszych możliwości finansowych  i aby trafić w gust  mieszkańców. Jest to 

bardzo trudne zadanie. Uważa, że wszystkie swoje pomysły dobrze byłoby zgłaszać 

bezpośrednio do Dyrektora MOK czy na komisjach. 

Może dobrze byłoby uruchomić formum dyskusyjne dla mieszkańców, co oczekują od  

MOK-u, a nie odwrotnie. Niech społeczeństwo włączy się w tą działalność. 

 

Dyrektor MOK B.Marszał Kościelniak –  zgadza się z tym, że za mało jest robionych 

koncertów dla młodzieży , natomiast jeśli chodzi o  grupę ludzi  w wieku 30+  to  już 

sala jest pełna , a odkąd  Bues  jest organizowany na Rynku, nadal cieszy się 

zainteresowaniem  i  jest duża   oglądalność.  

Ponadto ostatnio odbyło się piękne kolędowanie w Kościel Św.Marcina, gdzie zostały 

zgromadzone wszystkie grupy, które działają  na terenie Kłobucka. Widowisko cieszyło 

się frekwencją. Organizowane są  również  często operetki. Ponadto 20 stycznia  jest 

Kabaret młodych panów, a  29 stycznia jest spotkanie  ze  światowej  sławy  artystą 

plastykiem  malującym  ustami  Jerzym  Omylczukiem. Starają się trafić w gust młodzieży, 

dzieci  i  pokazać, że można żyć  aktywnie , mimo pewnych ograniczeń fizycznych. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – uważa, że najlepszą reklamą i formą komunikacji  

z  MOK  byłby profil na FACEBOOKU. 

 

Radny J.Puchała – uważa, że dobrze  byłoby przeznaczyć jakieś większe pieniądze na 

promocję  imprez. Można również rozpropagować je w szkołach, na co dzień  dawać  

informacje  do szkół , przekazywać   je  na bieżąco  dzieciom  i  rodzicom.  

 

Radny A.Sękiewicz- zwrócił uwagę, że każdy rodzaj kultury czy sztuki ma swoich 

odbiorców. Choćby np.Blues  nad Okszą  jest  imprezą  niepowtarzalną  i jest zauważalny 

w całej  Polsce.  

 

Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że do każdej imprezy potrzebny jest klimat. Nie 

wszystkie imprezy pasują do MOK-u, bo jest to kameralna zamknięta sala. Natomiast w 

sezonie letnim  tego rodzaju koncerty, imprezy powinny odbywać się na Rynku, tym 

bardziej, że nie jest to biletowane, impreza jest otwarta. Można wówczas  dotrzeć  do  

szerszego  grona odbiorców, mimo że nie  będzie tak  mocno  nagłośnione. 

Natomiast w sytuacji kiedy jest zima, nie ma alternatywny bo nie można tego zrobić na 

zewnątrz. Należy w tym zakresie pomóc. Również  wskazana  byłaby  współpraca  z 

międzygminnymi  Ośrodkami kultury, żeby do nich też  docierały  te  informacje. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – uważa, że należy zapytać mieszkańców, co 

oczekują, niech podsuną jakieś pomysły, aby MOK lepiej funkcjonował. 

 

Radna B.Błaszczykowska – z uwagi  na to, iż zbliżają się ferie zimowe  poprosiła, aby  na 

najbliższą Sesję  przygotować zbiorcze  materiały  zarówno z MOK jak i również  z OSiR-u  



 

 

nt. akcji  zima  podczas trwania ferii zimowych  w  tym roku dla dzieci i młodzieży (plan 

działań na okres ferii).  

 

Burmistrz J.Zakrzewski – poprosi  Dyrektora  OSiR-u  oraz   Dyrektora   ZEAOS-u    o 

przedstawienie jakie plany mają dyrektorzy szkół na ferie. Nie wyobraża sobie, żeby przez 

okres 2 tygodni szkoły były zamknięte. Szkoły odgrywają tu bardzo ważną rolę, bo tam 

można zorganizować wiele zajęć  sportowych,  kulturalnych  itp. 

Poprosi  dyrektorów o przygotowanie  i  przedstawienie   na  sesji   propozycji  

zagospodarowania  wolnego czasu podczas trwania ferii  zimowych. 

 

Radny M.Woźniak – uważa, że powinno być więcej kabaretów. Zapytał, czy jeśli  są 

imprezy biletowane, to czy jest możliwość  zakupu biletu za pośrednictwem   internetu. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – będą  czynione  starania, aby  sala  w  MOK  była  wypełniona.  

Planowane  jest wprowadzenie  tzw. Karty Seniora, która  upoważnia do  bonifikaty  za 

zakup biletu na takie imprezy komercyjne, będzie  to robione przez GOPS. Zapewni  to  w 

jakiś sposób frekwencję.  

Celem nadrzędnym jest to, że jeżeli coś się  robi, to to sala ma  być  wypełniona  i  dlatego 

trzeba  tak działać, aby trafić w gust mieszkańców. Wtedy będzie to sukces. 

 

Radny J.Puchała – należy pokłonić się  z podziękowaniem  ku  Pani Dyrektor MOK, która 

czyni wszelkie starania, aby coś zorganizować, żeby spełniało oczekiwania wszystkich 

mieszkańców. Zwrócił  również  uwagę  na udział  samych  radnych  w  takich  imprezach. 

 

Radny T.Wałęga –  uważa, że choćby nie wiadomo jaka impreza została zorganizowana, to 

zawsze  będą zwolennicy i przeciwnicy. Dlatego ważny jest również sam udział radnych 

w różnych imprezach. 

 

Radna E.Kotkowska – zasugerowała    możliwość wykupienia stałej   kolumny w którejś  

z  gazet,  gdzie   można  by  zamieszczać   wszelkie  informacje, nie tylko o tym, co będzie  

się  działo  w konkretnym  dniu, ale  informacje  na bieżąco  o stałych  zajęciach w MOK.  

 

Komisja  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  planu pracy 

na I półrocze 2015r. 

  

 

Ad.5 

Sprawy różne 

- wniosek Ponadregionalnego   Stowarzyszenia   Edukacyjnego "Wieniawa" Kłobuck  

o  dofinansowanie  organizacji  XIV Międzyszkolnego  Konkursu  Historycznego  Jan  

Długosz  i  Jego czasy,  który  odbędzie  się  w  ramach  organizacji  XIV  Dni 

Długoszowiskich  we  wrześniu  2015r.  -  kwoty  2.000 zł  z  przeznaczeniem  na 

nagrody  rzeczowe dla zwycięzców oraz uczestników konkursu. 

 



 

 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – odczytał wniosek  Zarządu Ponadregionalnego 

Stowarzyszenia Edukacyjnego "Wieniawa" o dofinansowanie  w  kwocie 2.000 zł 

organizacji XIV Międzyszkolnego Konkursu Historycznego Jan Długosz i Jego czasy, który 

odbędzie się w ramach organizacji XIV Dni Długoszowskich we wrześniu 2015r. z  

przeznaczeniem  na  nagrody  rzeczowe  dla  zwycięzców  oraz  uczestników  konkursu. 

 

Radny A.Sękiewicz - od XIV lat organizowane są Dni Długoszowskie .Konkurs jest bardzo 

znany i  popularyzowany . Zakres wiedzy zawsze obejmuje  ostatni numer Zeszytów 

Długoszowskich. Są to prelekcje  wybitnych mediawistów, którzy tu przyjeżdżają  na Sesje 

Długoszowe. Takich podmiotów długoszowych, jeśli chodzi o szkoły gimnazjalne ,    

ponadgimnazjalne  w Polsce jest ok. 20. Zapraszane są wszystkie , nie tylko  z terenu 

Gminy Kłobuck i Powiatu . W tym roku   Sejm ogłosił  rok 2015 – Rokiem Jana Długosza w 

Polsce. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – z uwagi na to, że do tej pory Stowarzyszenie WIENIAWA 

dostawało znaczącą pomoc  z Lokalnej Grupy Działania, a w tym akurat roku kończy się 

programowanie  i akurat  takiej pomocy nie będą mogli otrzymać z uwagi na to , iż budżet  

LGD jest do końca  czerwca , a  impreza jest we wrześniu. Jest to jakby jeden argument, 

aby  pomóc  znaczniej, niż  w  tamtym  roku  tej  organizacji. 

Ponadto jest  duża szansa, aby ta impreza  była  imprezą, która  rozpropaguje  również 

Kłobuck. Jeżeli uda się postawić pomnik Jana Długosza  i zaprosić Prezydenta RP  na tą 

uroczystość , to uważa, że  o  Kłobucku  szerzej by mówiono. Warto więc zainwestować w 

tę  konkretną  imprezę, bo jest to niepowtarzalna szansa. Kłobuck dużo by na  tym  zyskał 

również jako miejscowość , gmina i region. Jest okazja, aby szerzej  zaistnieć . 

  

 

Komisja Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i 

Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała wniosek  PSE"Wieniawa"  o 

dofinansowanie Konkursu Historycznego  Jan Długosz i Jego czasy. 

 

  

Burmistrz J.Zakrzewski – przedstawił propozycję podziału środków na Kluby sportowe . 

Nadmienił, że zawsze  sprawa podziału tych środków budziła pewne  kontrowersje.  

Propozycja    kryteriów przyznawania dotacji finansowej na Kluby Sportowe z Gminy 

Kłobuck  jest  następująca: 

1. W zależności od udziału drużyny seniorów w danej klasie rozgrywkowej. 

    Przykładowo: 

    Klasa B – 15.000 zł 

    Klasa A – 20.000 zł 

    Klasa Okręgowa i wyżej – 25.000 zł 

 

2. Ilość drużyn młodzieżowych zgłoszonych do rozgrywek w Okręgowym Zwiąku Piłki 

    Nożnej w Częstochowie – przyznawanie dotacji w rozróżnieniu od kategorii wiekowej. 



 

 

    Przykładowo: 

  Juniorzy Starsi i Juniorzy Młodsi  - 8.000 zł 

  Trampkarze i Młodziki   -   6.000 zł 

  Orliki i Żaki  -  4.000 zł  

 

Byłyby to kwoty za konkretną  drużynę  na  rok budżetowy. Zaproponował, że jeżeli z 

tych kryteriów wyniknie jakaś kwota, to  konkurs   zostanie  rozpisany na  dwa  konkursy. 

Jeden byłby ogłoszony już  teraz  po sesji, natomiast drugi w połowie roku  w momencie 

zgłaszania drużyn do rozgrywek.  Może się  okazać, że  po tej  rundzie  rozgrywkowej  

wiosennej , albo te kluby awansują , albo spadną w klasyfikacji. Wtedy ten  drugi  konkurs 

byłby dopasowany do aktualnego stanu  na sezon 2015/2016. Były takie sytuacje, że  

drużyna  awansowała, a miała dotację  jakby  mniejszą niż  drużyna, która nie zrobiła 

efektu sportowego. Dlatego chciałby tego uniknąć.  

 

 

3. Utrzymanie boiska – jeśli klub sam utrzymuje płytę boiska (koszty paliwa do kosiarki, 

     nawozu do trawy, wody do podlewania itp.) 

     Przykładowo:   -  3.000 zł 

Byłaby  to  stała  kwota  na  wszystkie  kluby, które taki koszty ponoszą.  

 

Jeśli klub sportowy pobiera obowiązkowe składki pieniężne od rodziców na działalność 

danej drużyny młodzieżowej, to nie może jednocześnie przystępować do konkursu 

prosząc o dotację na tę drużynę. Składki od członków klubu mogą być oczywiście 

dobrowolne. Zbieranie składek obowiązkowych jest sprzeczne z ideą ogólnodostępnego 

sportu dla dzieci, na które jest przyznawana dotacja z gminy. Jeżeli rodzice utrzymują taki 

klub, to jest to prywatne przedsiębiorstwo. Jeżeli chcą wspomóc klub, to niech to będzie na 

zasadzie darowizny  albo w formie sponsoringu, a nie regularnej składki. Nie ma nad tym 

kontroli, co się z tym dzieje. 

Żaden klub w tej gminie nie pobierał i nie będzie pobierał  żadnych opłat od rodziców. Nie 

może być to regularna ustalona składka. 

 

Zwrócił uwagę również na  MLKS "ZNICZ". Kolejny zarząd i kolejne próby nie przynoszą 

efektów. Jest to klub z tradycjami.  30 stycznia jest Walne Zebranie  tego klubu. Wyniki 

finansowe ,  organizacyjne  i  sportowe   pokazują, że  nie jest dobrze.  

90% pieniędzy w ten klub wkłada gmina, więc nie może być tak, że Burmistrza to nie 

interesuje co się tam dzieje. Są to potężne  pieniądze nie  dające  żadnego efektu, to trzeba 

coś z tym zrobić. Dlatego  jest to też kolejny argument, aby ta  dotacja była podzielona  na 

połowę.  Nie ukrywa, że jeżeli ten Klub się nie podniesie  to będzie  miał  taki  plan, który 

wcześniej   przedyskutuje  z  radnymi, aby  sekcje  przejąć  pod OSiR.   

Ubolewa nad tym, że nie ma osoby  czy grupy ludzi, która by  poważnie  zajęła  się     

klubem  z takimi  tradycjami. Co się stało z klubem, który kiedyś grał  wysoko w klasach 

rozgrywkowych. Trzeba wspólnie coś zrobić  i  pomóc  się podźwignąć. 

Klub  dostanie   jeszcze  jedną  szansę, żeby   sam   się  podniósł. Ale po tym sezonie, jeżeli 

nie będzie efektów, to będzie zmuszony wkroczyć jako organ , bo tam gdzie   jest potencjał 



 

 

w postaci młodzieży, nie ma efektów sportowych .  

Klub "ZNICZ" kosztował  gminę  ok. 90.000 zł. Zachodzi  pytanie, na  co zostały  te  środki 

przeznaczone.  Gmina dając te środki, wymaga  wyników  sportowych.  

Na tą rundę rozgrywkową Klub otrzyma  dofinansowanie  w formie  konkursu, ale jeżeli 

nic się w tym klubie nie zmieni , to do drugiego konkursu  nie  będą  mieli  prawa 

przystąpić. 

 

Poprosił o akceptację tych działań i uszanowanie pewnych decyzji  dot. podziału środków. 

 

Radny M.Woźniak –  poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie  się  zebranie 

założycielskie klubu sportowego siatkarskiego  w  Białej,  a wszystkie  kryteria 

przedstawione przez Burmistrza dot. klubów piłkarskich. W  związku z tym zapytał,   jak 

będą wtedy pieniądze  rozdzielane. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił,  że  sekcje   siatkarskie  w  Programie  Profilaktyki 

Przeciwdziałania  Alkoholizmowi   są  wydzielone  odrębnie  konkursy  na  prowadzenie 

zajęć : jest ULKS START, który prowadzi zajęcia z siatkówki i ma dofinansowanie , 

DELFIN, będzie to klub wydzielony w konkursie,  poza tą pulą  klubów  sportowych w 

odrębnym paragrafie. Jeżeli  taki  klub  powstanie, to będzie wniosek  o zmianę  tego 

Programu (program nie  jest stały, można   zmieniać, modyfikować, Burmistrz  ma  

również  rezerwę  i  może  wspierać  taki klub). Najpierw musi  jednak  powstać, pokazać  

się, organizacyjnie  umocnić, a potem Burmistrz  przystąpi  do  dalszych inicjatyw. 

Obecnie takich klubów tworzy się coraz więcej.  

 

RadnyT.Wałęga – policzył, że  na  drużyny  seniorskie byłaby to kwota 120.000 zł . 

Zapytał, czy   te kwoty na drużyny : 

Juniorów  Starszych i Juniorów Młodszych - 8.000 zł 

Trampkarzy i Młodzików   -   6.000 zł 

Orlików i Żaków  -  4.000 zł  

to są kwoty, które już są  wyliczone przy tej ilości  zgłoszonych  do  OZPN  drużyn, bo 

kwota  na Fundusz Alkoholowy jest kwotą stałą. Czy te kwoty   uwzględniają  aktualny 

poziom.  

 

Burmistrz J.Zakrzewski – kwoty te zostały wyliczone   do stanu  na dzień dzisiejszy. 

 

RadnyT.Wałęga – zapytał, jeżeli w klubie  są dwie drużyny żaków , to rozumie,  że  

otrzymają  8.000 zł. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – może to być np. 6.000 zł  uśredniając, bo jeżeli są dwie drużyny 

żaków, to   zajęcia mogą być prowadzone  jednocześnie  (rozumie, że  jest to duża grupa, 

ale w jednym przedziale wiekowym). 

 

RadnyT.Wałęga – nie zgadza się z takim stwierdzeniem, że jeden trener  jest w stanie 

prowadzić  trening dla 40 dzieci. 



 

 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – poprosił, aby te kryteria  i  te kwoty wziąć  jako propozycje. Nie 

twierdzi, że tak  ma  być. Nie chciałby  być  osobą, która  sama  o tym  decyduje. Stara  się 

wypracować taki model, żeby  też   z jednej strony   pewne kluby mobilizować, a z drugiej 

doceniać za tą pracę.  Jeżeli dany klub mimo możliwości, nie tworzy drużyny 

młodzieżowej  dlaczego go ciągle wspierać  finansowo, a   intencją  jest  to, aby wspierać 

jednak te drużyny młodzieżowe, bo to jest główny cel. 

Żeby wypracować drużynę juniorów młodszych, to są lata pracy. Łatwiej jest zebrać grupę  

żaków i orlików w danym  roku  i stworzyć w krótkim czasie  drużynę. 

Żeby stworzyć drużynę trampkarzy, to  trzeba  ich  prowadzić  od  początku  do  końca.  

Te grupy muszą wchodzić w kolejne  fazy  rozgrywek.  

Dlatego więcej trzeba  wzmacniać finansowo te starsze drużyny, bo uczestniczą  w 

regularnych  rozgrywkach  ligowych, nie  w turniejach . Są to już  konkretne wyjazdy. 

 

Podane  kwoty, to są tylko przymiarki, może się to zmienić. Burmistrz musi się też opierać 

na finansach, które ma.  Zatwierdzony został Program który musi wystarczyć. 

Dzisiaj proponuje takie rozwiązania na półrocze.  Po półroczu będzie nowy Konkurs. 

Spotka się na pewno z przedstawicielami klubów. Ale chciałby uzyskać opinię Radnych, 

czy na podstawie  takich  kryteriów można opierać się w dyskusji z Prezesami  Klubów.  

 

Radny T.Wałęga – oświadczył, że od 1,5 roku nie jest związany z Klubem ZNICZ Kłobuck. 

Kiedy był jego Prezesem, to zespół  występował w klasie okręgowej, był dopięty proces 

szkolenia. W tej chwili prowadzi Akademię Sportu Kłobuck. Jeśli ktoś  miały ochotę, to  

zaprasza  do zapoznania się  jak wygląda  działalność  i na czym  polega  szkolenie  dzieci  

i  młodzieży. 

Niestety    zapis  dot. obowiązkowych  składek  pieniężnych  uderza  w  Akademię. W 

tamtym roku  otrzymali  subwencję  w wysokości 5.000 zł   przy  2 trenerach, biorąc pod 

uwagę  tylko   Kłobuck + trenerka nowo tworzonej grupy  czirliderek, mażoretek,  jest  to 

kwota  niewystarczająca . Każdy zdaje sobie sprawę, że   przy kwocie 5.000 zł  nie  można  

funkcjonować , żeby opłacić trenerów , zakupić  niezbędny sprzęt , który zużywa się .  

Zapytał w jaki sposób będzie kontrolowane  pobieranie   obowiązkowych  składek 

pieniężnych, bo  w  podobnej  sytuacji  znajdują  się  również  inne  Stowarzyszenia 

(taekwondo,  Start, Delfin ).   

Czy np. sytuacja  będzie  wygladała  w ten sposób, że Klub Pływacki DELFIN oprócz tego, 

że nie dostanie subwencji , to gmina będzie  obciążać  Klub za  korzystanie  z  basenu.  

Rozumie to tak , że  stowarzyszena te  nie dostają żadnych pieniędzy z gminy, a oprócz 

tego  jeszcze będzie musiał zapłacić za godziny użytkowania basenu.  

Ta dyskusja ma na celu wyłonienie pewnych ram, które byłyby stosowane do wszystkich 

jednakowo. W związku z tym, chciałby wyrazić  swój stanowczy  sprzeciw  w  kontekście 

klubu DELFIN.  

Ma pewne wątpliwości, bo jeżeli rodzic  napisze w tytule przelewu darowizna pieniężna, 

to jak wtedy ocenić , że   to Stowarzyszenie wzięło nienależnie  publiczne  pieniądze  z 

Funduszu Przeciwalkoholowego, gdyż  Burmistrz ustalił  takie kryteria, że  nie może 

pobierać żadnych pieniędzy . 



 

 

Uważa, że należałoby stworzyć jakieś rozwiązanie , które  nie  będzie martwym przepisem 

Powstaje pytanie, jak to technicznie będzie sprawdzane.  

 

Burmistrz J.Zakrzewski – mówi się  tylko i wyłącznie  o  jednym z  paragrafów tego  

Programu dotyczących  gier  zespołowych , więc automatycznie o DELFINIE  możemy 

rozmawiać, nie możemy również rozmawiać o TEAKWONDO czy innej organizacji. 

Mówimy tylko o grach zespołowych i to wyklucza DELFINA jakby z tej  dyskusji.  Druga 

sprawa,  jeżeli gmina dofinansowuje Akademię Sportu, która  wyszła poza ramy gminy , 

więc pytanie jak to objąć. Bo Akademia jest  tworem całościowym  i  jej obrót   finansowy , 

organizacyjny  nie dotyczy tylko gminy,   dotyczy również innych gmin. Zapytał, czy te 

gminy również dofinansowują Akademię Sportu czy nie.   

Należy zauważyć, że każda z tych organizacji bez względu  na to czy ma   składki czy nie, 

otrzymuje jakieś  dotacje. Ale trzeba rozróżnić  sporty indywidualne od sportów 

zespołowych, bo  nauka pływania czy sztuki walki,  to jest sport indywidualny,  czyli 

każdy z tych zawodników jest prowadzony indywidualnie , dużo jest zajęć  

indywidualnych  z  zawodnikiem,  mało zajęć jest grupowych.  

Natomiast rozmowa  jest  na temat  paragrafu  odnośnie gier zespołowych  dot. 

piłkarskich  klubów sportowych, bo  one są wydzielone  z tego paragrafu.  Druga  sprawa, 

zawsze  można napisać darowizna  i to jest do   skontrolowania, z tym, że na stronie 

internetowej  ZNICZA    jest umieszczone  wezwanie  do zapłaty  składki członkowskiej. 

  

Radny T.Wałęga – nie zgodzi się  w tej  kwestii, że jest  rozgraniczenie  między  sportami 

indywidualnymi , a  sportami  grupowymi, bo to są  te  same dzieci. W  Akademii  Sportu 

uczestniczą  dzieci, które pływają  w Klubie DELFIN. Nie zgadza się z takim kryterium, że 

jest to sport indywidualny lub grupowy. Ustawa nie  nakłada żadnego  rozgraniczenia , 

jeżeli chodzi o sporty indywidualne czy grupowe i  dlatego nie zgadza się z takim 

podejściem  do tematu.   

 

Burmistrz J.Zakrzewski – rozmowa toczy się o propozycjach.  Nie  twierdzi, że jest to  

świetny  pomysł do zaakceptowania  bez dyskusji.  Chciałby, aby  spotykając się  z 

Prezesami klubów sportowych  mieć  jasno przedstawione. Jeżeli ktoś  przedstawi jasną  

sytuację, jak funkcjonuje dana organizacja,  na jakich zasadach są zatrudniani trenerzy, czy 

jest  odpowiednia  formalna  umowa, określone  wynagrodzenie, jak  jest  prowadzone  

rozliczenie finansowe w danym klubie, to nie ma przeszkód, żeby  dać  taką  dotację.  

Chciałby tylko, aby dokumenty były przejrzyste.  

 

Radny T.Wałęga – ma nadzieję, że zostanie zaproszony na spotkanie z Prezesami  klubów 

sportowych. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – zamknął dyskusję stwierdzeniem, że każdy przypadek jest inny  

i  każdy klub działa  inaczej. Poprosił o zrozumienie  intencji  jego działań, które  mają  być 

skierowane   nie  do  tych,  co uprawiają sport, ale do  tych,  którzy  organizują  te zajęcia. 

 

Radna E.Kotkowska – stwierdziała, że najwięcej środków z budżetu  Komisji Alkoholowej 



 

 

zostanie  skierowane  na piłkę nożną  podobnie  jak  w  poprzednich  latach. Natomiast są 

jeszcze  inne  dyscypliny sportowe. Poprosiła, aby  pomyśleć  i  w  przyszłości  zacząć 

rozwijać  inne  dyscypliny sportowe. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski –   należy wziąć pod uwagę, że to co jest  fizycznie  przekazywane 

do klubów  w formie dotacji, to jest  jedna sprawa. Natomiast druga, to  są  ulgi albo 

zwolnienia z wynajęcia  sali, obiektów  szkolnych, sportowych dla  klubów, które 

uprawiają  inne  dyscypliny. Nie należy więc patrzeć  na to, ile ten klub dostaje w formie 

pieniężnej, tylko ile ten klub faktycznie otrzymuje pomocy od gminy w różnych  innych  

formach  i działaniach. Tak więc, ta  pomoc  innym klubom, nie jest ograniczana. 

Każdy klub, jeśli nie potrzebuje utrzymania płyty boiska, bo ma salę gotową  do zajęć  bez 

ingerencji  jakichkolwiek  środków, to też  jest niestety pomoc gminy. 

 

Przewodnicząca Rady MiejskiejD.Gosławska – uważa, że  są jeszcze pewne  uwagi, sama 

ma  zastrzeżenia i chciałaby wyrazić swoje stanowisko  zanim  będą  konkursy. Dyskusja 

nie została jeszcze zakończona  w tym  temacie. 

Złożyła  wniosek, żeby obrady komisji zostały zakończone  na tą  chwilę  i   żeby 

kontynuować  dyskusję  na następnym  posiedzeniu  komisji. 

  
  

 

       Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji   Edukacji Publicznej, 

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

10:10    zamknął  obrady.  

 

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk 

Protokołowała:  D.Kowalik 
  


