
 

 

 
 

                                                            Protokół Nr 7/2015 

                                     z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, 

                                         Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury 

                                                             Sportu i Turystyki 

                                                   odbytego  w dniu   20.05.2015r. 

 

 

Radni obecni wg załączonej listy obecności.  

 

      Proponowany  porządek posiedzenia:  

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołu Nr  6/2015  z  dnia  21.04.2015r. 

     /projekt  protokołu  został  umieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego 

     w  BIP  www.bip.klobuck.akcessnet.net/   Prawo Lokalne – projekty   protokołów    z 

      Sesji  i  Komisji   Rady  Miejskiej – VII kadencja 2014-2018. 

3. Wypracowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia skarg  

    na p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku. 

4.  Zapoznanie  Radnych z projektami organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 

     2015/16. 

5.  Przygotowanie do sezonu letniego (wakacyjnego) zbiorników wodnych oraz obiektów 

     sportowych na terenie gminy Kłobuck. 

6.  Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 

     10/IV/2014 Rady Miejskiej  w Kłobucku  z  dnia  11.12.2014r. w  sprawie  uchwalenia 

     Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na 

     2015r. 

7.  Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w sprawie  zmiany  uchwały  nr 

     48/VIII/2015 Rady  Miejskiej   w  Kłobucku  z  dnia 23 marca 2015r. w  sprawie 

     przyjęcia  Programu  dla   rodzin  wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta 

     Dużej Rodziny”. 

8.  Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 

     z dnia 11.12.2014r. w    sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy 

     Kłobuck. 

9.  Wypracowanie opinii  do projektu uchwały   w  sprawie  nadania  pośmiertnie  tytułu 

     Honorowego Obywatela  Gminy Kłobuck dla doktora Teofila Władysława Beliny 

     -Brzozowskiego. 

10.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014. 

11.  Sprawy różne. 

 

 

 

 

 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/


 

 

 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk  stwierdził, iż  zgodnie  z   § 44 Statutu ust. 3 

posiedzenie komisji jest prawomocne. 

Odczytał proponowany porządek posiedzenia komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia komisji. 

 

 

Ad.2 

Przyjęcie  protokołu Nr  6/2015  z  dnia  21.04.2015r. 

 

Radny A.Sękiewicz – zgłosił uwagę odnośnie pisma dot. finansowania pomnika Jana 

Długosza. Na posiedzeniu  Komisji Edukacji  w  dniu  21.04.2015r. nie było takiego 

punktu, żeby zabierać  głos w tej sprawie.  

Radny M.Woźniak na Komisji Edukacji  zadał pytanie odnośnie wniosku Społecznego 

Komitetu Budowy Pomnika Jana Długosza w Kłobucku w sprawie udzielenia 

dofinansowania prac kamieniarskich w kwocie 25.000 zł. 

Radny nadmienił, że w bieżącym roku dofinansowano już projekt budowy pomnika. 

Radny A.Sękiewicz uważa, że jest to bardzo lakoniczne stwierdzenie, bo była tam mowa , 

że Komitet otrzymał  środki na projekt w wysokości 5.000 zł oraz  miejsce na Rynku.  

Natomiast  nic  nie wspomniano o lokalizacji.  

Radny  A.Sękiewicz  w różnych rozmowach  z  osobami  zainteresowanymi , którzy 

sprawdzają również w internecie, są zdziwieni, że nie ma dokładnego zapisu. Poprosił, 

aby dokładanie zacytować wypowiedź. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – uważa, że radny nie może wnosić poprawek do 

wypowiedzi  innego radnego, jedynie tylko  może  być  sprostowanie jeśli byłaby to 

nieprawda.  Radny może się odnosić do swoich wypowiedzi, ale nie można zmieniać 

wypowiedzi, które inny radny powiedział. 

 

Sekretarz S.Piątkowska – wyjaśniła, że protokoły pisane przez Biuro Rady Miejskiej , to 

jest tylko  protokół, to nie jest stenogram, czyli pełen  zapis wypowiedzi każdego z 

radnych. Protokolant pisze tylko merytorycznie  i  w skrócie wypowiedź danego radnego. 

Nigdy nie pisze odzwierciedlenia tego, co ktoś  dosłownie  powiedział. Taka forma  jest 

przyjęta  i zapisana w statucie. 

 

Radny A.Sękiewicz – rozumie to, tylko to była jedynie jego uwaga. 

 

Komisja  przyjęła  protokół  Nr  6/2015  z  dnia  21.04.2015r. 

/Za przyjęciem – głosowało 6 osób,  wstrzymała się 1 osoba, przeciwna – 1 osoba/. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ad.3 

Wypracowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia skarg  

na p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – zgłosił autopoprawkę do przygotowanego 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Kłobucku. Zaproponował zmianę brzmienia  zapisu   § 1  w/w projektu  na:   

„Uznaje  się  skargi P.Michała Ryś  dotyczące  zarzutów  stawianych Panu  Jackowi 

Krakowianowi  p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku  za 

zasadne/bezzasadne”. 

 

Sekretarz S.Piątkowska – wyjaśniła, że w każdym postępowaniu   skargowym  zwłaszcza 

w tych postępowaniach administracyjnych przy rozpatrywaniu skarg mówi się o pewnych 

zarzutach , które skarżący postawi danej osobie i trzeba je obronić bądź nie. Dlatego to 

słowo merytorycznie powinno brzmieć „zarzut”, a nie niewłaściwe zachowanie. 

 

Komisja  przegłosowała   autopoprawkę  dot. zmiany brzmienia § 1. 

Komisja jednogłośnie przyjęła zgłoszoną autopoprawkę. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk –przedstawił  sytuację dot. skarg. Faktem je to, że w 

ramach godzin  ogólnodostępnych na basenie były prowadzone zajęcia indywidualne z 

pływania przez prywatnych instruktorów . Dyrektor OSiR miał ustne skargi na ten temat, 

iż przeszkadza to prywatnym osobom, którzy korzystają w tych godzinach  

ogólnodostępnych. W związku z czym wydał  w dniu 25 marca 2015r. Zarządzenie, które 

mówi że zabrania się prowadzenia na terenie Pływalni działalności polegającej na 

udzielaniu prywatnej nauki pływania przez osoby, które nie mają zawartej umowy z OSiR 

w Kłobucku. 

Pierwsza skarga jest z dnia 27 marca br. czyli  po wydaniu zarządzenia. Jest to skarga na 

p.o.Dyrektora  OSiR oraz na ratownika Michała Kalke. Z tego samego dnia zostały 

również sporządzone notatki służbowe przez ratownika WOPR Michała Kalke  oraz przez 

kasjerkę Panią Jadwigę Baran.  

Zarzuty zawarte w skargach nie pokrywają się z tym co zawarte zostało w notatkach 

służbowych spisanych w tym samym dniu. Notatki zostały załączone do wyjaśnienia 

złożonego na piśmie przez    p.o. dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do 

przewodniczącego komisji. 

Druga skarga  jest z dnia 10 kwietnia, dot. nie wpuszczenia na pływalnię Pana M.Rysia. Z 

tego samego  dnia jest  również  notatka służbowa Pani  ratownik Marty Suchańskiej  dot. 

stwierdzenia, że Pan M.Ryś prowadził zajęcia, mimo tego że, Pani ratownik zwracała mu 

uwagę,  że jest zakaz prowadzenia takich zajęć. 

Skargi zostały skierowane na Komisję Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  

Społecznej,  Kultury,  Sportu i Turystyki  celem rozpatrzenia . 

P.o.Dyrektora OSiR P.J.Krakowian  przedłożył  w dniu  13.05.2015r. Pismo  wyjaśniające  w 
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którym wyjaśnia całą sytuację. Do pisma  załączył 8 załączników. 

Poprosił p.o.Dyrektora o przedstawienie  informacji w tej kwestii. 
 

p.o. Dyrektora OSiR  J.Krakowian – poprosił   o  przyjęcie  autopoprawki  w  postaci  

wymiany Zarządzenia  nr 4   z 10.04.2015r. w którym nastąpił  błąd  pisarski  w tytule 

zarządzenia. W zarządzeniu podano  tytuł  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3 dyrektora 

OSiR w Kłobucku z dnia 23 marca 2015r. , a powinno być  z dnia 25 marca 2015r. 

 

W dalszej części p.o. Dyrektor  OSiR  wyjaśnił, że  problem niestety istniał na basenie już 

od kilku lat. Polegał  on  na tym, że  na godzinach ogólnodostępnych miały miejsce  

niezgodne z prawem  praktyki prowadzeni  nauki pływania przez   instruktorów   

zewnętrznych, jak  również  instruktorów pływania kłobuckiej pływalni. 

W  2015r.  liczba prywatnych godzin na tyle się zwiększyła, że uniemożliwiło to 

korzystanie z basenu w godzinach ogólnodostępnych. 

Problem szczególnie istniał w godzinach popołudniowych. 

Jako  osoba, która była odpowiedzialna za obiekt , przebywając w godzinach 

popołudniowych  zaobserwował te same osoby uczące dzieci pływać. Zauważył jak wielu 

instruktorów pływania zostawało dalej na basenie, a tylko dzieci się zmieniały. Oczywiście 

instruktorzy pływania po każdej godzinie wychodzili z niecki basenowej i podbijali 

karnety na kolejną godzinę. Dzieci przywożone przez rodziców również wykupywały 

bilety na godzinę pobytu na basenie. 

Dlatego też wydał Zarządzenie Nr 3 z dnia 25.03.2015r. w sprawie prowadzenia 

odpłatnych nauk pływania przez instruktorów pływania podczas godzin 

ogólnodostępnych na Pływalni Krytej "Delfin" w Kłobucku. Na podstawie tego 

zarządzenia  zabroniono prowadzenia na terenie Pływalni działalności polegającej na 

udzielaniu prywatnej nauki pływania przez osoby, które nie mają zawartej umowy z OSiR. 

Zakaz  ten dotyczył  prowadzenia  prywatnej  nauki pływania w godzinach 

ogólnodostępnych  przez  instruktorów  zatrudnionych na  Pływalni oraz  przez  osoby 

postronne. Wszyscy instruktorzy pływania podporządkowali się w/w zarządzeniu  oprócz 

instruktora pływania Pana M.Rysia, nie będącego pracownikiem Krytej pływalni, który 

nadal kontynuował naukę pływania w godzinach ogólnodostępnych  nazywając to 

"opieką nad dzieckiem do 7 lat". 

Pan M.Ryś  jest  nauczycielem, który  uczy  wychowania  fizycznego. Był  zatrudniony  w 

firmie  Acti-Sport, która w  sposób legalny udzielała  i  nadal udziela  nauki  pływania  na 

kłobuckim basenie. Firma ta miała wykupione godziny na prowadzenie legalnych zajęć z 

nauki pływania i dalej prowadzi te zajęcia.  

Pan Ryś przywiózł do Kłobucka telewizję  Aktualności, cały czas podkreślał  że tylko 

opiekuje się dzieckiem do lat 7. Tylko  P.Ryś opiekował się różnymi  dziećmi od lat, mimo 

że tu nie mieszkał. Natomiast w wywiadzie do telewizji  sam przyznał, że zajęcia 

przeprowadził. Czyli całkowicie ignorował polecenia dyrektora, bo zgodnie z 

regulaminem kierownictwo Pływalni może usunąć każdą osobę, która łamie regulamin . 

Pan Ryś ewidentnie to robił, bo nie słuchał ratowników, ani kierownictwa . Ponadto łamał 

też regulamin, bo przeszkadzał  w pływaniu innym użytkownikom basenu, ponieważ 

naukę pływania prowadził nie na wodzie, a stał nad brzegiem basenu wydając  głośne 
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komendy . Był również arogancki w stosunku do innych. 

Mając na uwadze rozwiązanie problemu indywidualnych legalnych nauk pływania, po 

konsultacjach z instruktorami pływania, wydał w dniu 10 kwietnia 2015r. kolejne  

Zarządzenie  nr 4  w  sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 3 z dnia 25.03.2015r.  dotyczącego 

prowadzenia odpłatnych nauk pływania przez instruktorów pływania podczas godzin 

ogólnodostępnych na Krytej Pływalni "Delfin". Na podstawie tego Zarządzenia zezwolono 

osobom uprawnionym  (instruktorom pływania) na prowadzenie zajęć w zakresie nauki 

pływania po uprzednim wynajęciu  (wykupieniu jednego toru pływackiego) w celach 

komercyjnych na godzinach ogólnodostępnych. Koszt wykupu tego toru, zgodnie z 

Zarządzeniem Burmistrza  tj. 80 zł . Wyjątek stanowiła godzina 18:00 – 18:45  od 

poniedziałku do piątku oraz 13:00-13:45,  14:00-14:45 w sobotę i niedzielę. Wtedy to na 

basenie jest najwięcej osób pływających. 

W momencie, kiedy wpłynęły skargi,  Burmistrz  J.Zakrzewski poprosił o wyjaśnienie 

sprawy. Wspólnie  wypracowano  stanowisko  dot. wprowadzenia  tzw. biletu 

instruktorskiego. W tej chwili trwają nad tym prace. Polegałoby to na tym, że będzie 

przychodziła np. matka z dzieckiem i wykupi u naszego instruktora godzinę  nauki 

pływania. Byłby  to koszt  ok. 50 zł  i to będzie bardziej opłacalne. Teraz będzie możliwość 

nauki pływania indywidualnego, ale przez naszego instruktora . W tej chwili  sprawa jest 

już prawie zakończona.Uważa, że już w czerwcu wprowadzona zostanie ta zasada, że nasi 

instruktorzy będą  te  zajęcia prowadzić.  

Oprócz tego przy krytej pływalni   działają  dwie szkółki pływackie, które mają podpisane 

umowy  na  prowadzenie nauki pływania  i płacą gminie pieniądze.   

Natomiast od początku istnienia basenu, prowadzona jest bezpłatna nauka pływania 

oferowana wszystkim uczniom naszych szkół, na co Gmina Kłobuck wydaje rocznie z  

własnego budżetu ponad 100 tys. zł.  

Basen służy do nauki pływania dzieci, bo  cały rok  oprócz wakacji, dzieci są uczone nauki 

pływania . Jest świetna sekcja Pana Michała Kalke , który w tej chwili od miesiąca  ma 

kolejną naukę pływania małych dzieci (ok.40 dzieci). Jest to koszt 300 zł, czyli taniej, niż 

jakby ktoś chodził indywidualnie. Pani Ferenc, która również ma podpisaną umowę, 

również prowadzi naukę pływania.  

Basen służy również naszym mieszkańcom, nie tylko dla dzieci. Dlatego jego celem było 

to, że jak przyjdzie mieszkaniec, żeby mógł spokojnie  i w ciszy popływać.  

Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo obiektu odpowiada Dyrektor OSiR.  

Zaznaczył, że problem szarej strefy istnieje w całej Polsce, jest to problem, który nie tak 

łatwo wyeliminować. Tolerowanie szarej strefy jest akceptacją działalności na  

nieuregulowanych podstawach prawnych. Tolerowanie działalności niezgodnej z prawem, 

to narażenie się na zarzut zaniechania, pociągającego za sobą utratę zasadnych dochodów 

do budżetu gminy i powodujących odpowiedzialność karną. Brak kontroli kierownictwa 

OSiR w Kłobucku nad  działalnością nielegalną zwiększyło ryzyko wypadku i obniżyło 

poziom  bezpieczeństwa osób  kąpiących się. Za bezpieczeństwo,  porządek  oraz 

bezpieczene  i  higieniczne  warunki  uprawiania  sportu  odpowiada w  tym  przypadku 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – dodał, że Pan  M.Ryś został zawiadomiony na 7 
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dni przed planowanym terminem komisji (zawiadomienie z dnia  13.05.2015r. - 

potwierdzenie odbioru 14.05.2015r.) kiedy będą skargi rozpatrywane. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska –  interesowała się  już  tym  w poprzedniej kadencji, 

kiedy dochodziły do niej głosy pracowników, którzy widzieli, że tor był wykupiony np. na 

godzinę, a potem ratownicy zostawali 3 czy 4 godziny i dalej prowadzili naukę pływania. 

Uważa, że dobrze że skończył  się już  ten proceder, bo najważniejsze jest tu 

bezpieczeństwo osób  kąpiących się. 

Osobiście będzie głosowała za tym, żeby  w całości uznać skargę za  bezzasadną. 

  

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – zgadza się z Przewodniczącą, bo nieraz  był na 

pływalni w godzinach ogólnodostępnych i faktycznie prowadzenie tych zajęć przez 

instruktorów prywatnie  jakby  przeszkadzało takim  klientom,  którzy przyszli tam 

popływać  szczególnie na tych torach, które  są  na  obrzeżach basenu.  

Zapytał – jeśli wprowadzimy bilety instruktorskie , czy  będą  też w godzinach  

ogólnodostępnych   tj.18:00 – 18:45. 

 

 p.o. Dyrektora OSiR J.Krakowian – chciałby, aby o godz. 18:00 nie było takiej możliwości, 

bo wtedy jest najwięcej osób, natomiast obserwuje, że są takie godziny ogólnodostępne , 

że można spokojnie jeden tor wygospodarować. 

Jest to obiekt ogólnodostępny  i  trzeba  być  elastycznym. Jeśli  zaobserwuje, że  np. w 

niedzielę w któryś godzinach ogólnodostępnych jest luźniej, to jak najbardziej zostaną one  

zagospodarowane. Zresztą  w  regulaminie  jest  zapisane, że  pływalnia  działa  na  rzecz 

społeczności lokalnej. Wypracowane  zostaną  takie  zasady, że  będzie  taka  możliwość. 

Szukane  są  takie rozwiązania, żeby  ta  nauka pływania  indywidualna  była  możliwa . 

Dlatego efektem  tych  działań  są  te  dwa  zarządzenia. 

Na obecną chwilę może powiedzieć, że sytuacja na basenie  została  w  pewien  sposób 

prawidłowy doprowadzona do stanu, że może  być  z  niej  zadowolony. Została 

zastosowana dyscyplina, która jest przestrzegana, ale najważniejsze, że jest bezpiecznie. 

Wszystkie zalecenia z SANEPIDU zostały zrealizowane, pozostały jedynie drobne rzeczy 

do zrobienia, ale wszystkiego nie da się od razu wykonać, bo wiąże się to z kosztami. 

Przez cały czas trzeba czuwać, żeby coś się nie stało. 

 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – potwierdził, że na basenie dużo się zmieniło. Jest 

dużo czyściej, dużo rzeczy zostało wymienionych, a obsługa bardziej się stara. 

 

Radna E.Kotkowska – jest zwolenniczką wprowadzenia biletów instruktorskich . Skoro 

zaprowadzone zostały dodatkowe zasady  i czynności, podejrzewa, że jest to związane z 

nowymi zakresami czynności. Czy jest dodatkowe zatrudnienie, czy też w ramach tych 

pracowników, którzy już  są, te  czynności będą  wykonywane.  

Pyta dlatego, bo jeżeli wprowadzony zostanie bilet instruktorski , to może się pojawić 

problem związany z obsadą. Za chwilę będzie uruchomiony Zakrzew  i w konsekwencji 

biletów instruktorskich  na  pewno będzie  to  wywoływało  konieczność  być  może 

zwiększenia zatrudnienia. Czy ta sytuacja była rozważana w tych kategoriach. 



 

 

Ponadto zapytała, ile na tą chwilę dokłada się do basenu. 

 

 p.o. Dyrektora OSiR J.Krakowian – wyjaśnił, że nikt dodatkowo nie został zatrudniony, 

bo nie było takiej potrzeby, ani też nie zostały zmienione zakresy  czynności. 

Wyegzekwował tylko to,  co mówią zakresy czynności pracowników, czyli zostali 

zdyscyplinowani do pracy takiej, jaka została  im powierzona. 

Jeżeli chodzi o nieckę basenową, to sprzątają ratownicy, natomiast jeśli chodzi o pozostałą 

część , to sprzątają to pracownicy  nocni czyli  stróż, który wykonuje te czynności 

porządkowe. Są do tego celu  zakupione różne maszyny ułatwiające te prace. Również 

kasjerzy  w godzinach, kiedy wydadzą bilety, też sprzątają, myją okna  itp. Na chwilę 

obecną nie widzi potrzeby zatrudniania dodatkowej osoby do sprzątania.  

Jeśli chodzi o sezon wakacyjny, to zawsze było tak, że pewną część ratowników  

przesuwano na Zakrzew. W sezonie wakacyjnym odpadną   nauki  pływania dla dzieci , 

czyli basen będzie funkcjonować, ale będą to tylko zajęcia na godzinach 

ogólnodostępnych. Kiedy są nauki pływania, to potrzebni  są instruktorzy, bo normalny 

ratownik nie może  uczyć  dzieci pływać. Na Zakrzewie musi być zapewniony stan w 

granicach 3 ratowników. Być może będzie  potrzeba  dodatkowego   zatrudnienia  na 

umowę zlecenie ratownika na Zakrzew. Tak było co roku, natomiast na basenie krytym  

nie będzie  takiej potrzeby . 

Jeśli chodzi o koszty, to Basen kryty kosztuje rocznie ponad 857.000 zł . 

Dzieci z Kłobucka dochodzą na basen pieszo, natomiast dzieci, które  dojeżdżają  z   

miejscowości  np. Kamyk, Biała  itd. składają  się różnie po 4 zł, 5 zł  na autobus   w 

zależności od odległości . Inne koszty są kosztami ponoszonymi przez gminę.  

Gmina Kłobuck wydaje rocznie z  własnego budżetu ponad 100 tys. zł  na bezpłatną naukę 

pływania dla wszystkich uczniów naszych szkół. 

Nadmienił, że problem jest taki, że basen się starzeje  i z  roku  na  rok będą coraz większe 

koszty. Basen został otwarty w 1998 roku, a w  1999 roku  przeszedł  roczną  przebudowę. 

Uważa, że  aby uatrakcyjnić  ten basen, można by zrobić   jacuzzi, oczywiście  w miarę 

posiadanych środków, które przyciągnęłoby mieszkańców.  
 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – wniosła formalną uwagę, aby skupić się na 

skardze, bo musi być jeszcze  wypracowane  uzasadnienie . 
 

 p.o. Dyrektora OSiR J.Krakowian – dodał, że nie ma uwag do Pana M.Rysia, jako 

instruktora nauki pływania, jest chwalonym fachowcem i to nie ulega wątpliwości.   

 

Radna E.Kotkowska – nie ma wątpliwości, że skarga jest bezzasadna. Natomiast chciała 

dopytać o kwestię związaną z czarną koszulką, co sugeruje, że dalej wykonywał te 

czynności nauki pływania w ramach pracy w  Acti-Sport.  
  

 p.o. Dyrektora OSiR J.Krakowian –  Pan M.Ryś był  pracownikiem  tej  Firmy  i  oni  

chodzili  w czarnych  koszulkach  na  swoich zajęciach  i  kiedy prowadził  zajęcia  był  w 

czarnej koszulce. Natomiast Pani J.Ferenc była jego szefem, a  Pan Ryś  również  nie 

dostosował  się  do  jej  próśb  i  dlatego  został  zwolniony  z  firmy.  

Natomiast  ratownicy  chodzą  w  koszulkach  czerwonych, bo  są  pracownikami WOPR. 
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Osobą  najważniejszą  na  basenie jest  ratownik  i  każdy  musi  się  dostosować  do  jego 

poleceń. Niestety  P.Ryś  nie  dostosował  się  do tych  poleceń.  

 

Radny M.Wojtysek – podsumowując, stwierdził, że dobrze, że Dyrektor OSiR wprowadził 

te dwa zarządzenia, szkoda tylko że tak późno.  Nie może być tak, żeby osoby prywatne 

zarabiały na  naszych jednostkach . Uważa, że skarga jest całkowicie bezzasadna. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk  zaproponował  głosowanie projektu uchwały  w 

sprawie rozpatrzenia skarg   na p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku. 

 

/ Komisja  jednogłośnie  uznała  skargi  za  bezzasadne /  

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – zaproponowała, aby to Przewodniczący komisji 

wypracował uzasadnienie w oparciu o złożone  wyjaśnienia  przez p.o. Dyrektora OSiR 

Pana J.Krakowiana. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – zobowiązał się do wypracowania  uzasadnienia  i 

skonsultowania go z Radcą Prawnym, a  także  przesłania meilem  radnym  członkom  

komisji. 

 

 

 

 

Ad.4   

Zapoznanie  Radnych  z  projektami  organizacji  szkół  i  przedszkoli   na  rok  szkolny 

2015/16. 

 

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – zgodnie  z  prawem dyrektorzy szkół  i przedszkoli mieli   

obowiązek  do końca kwietnia  złożyć  na ręce Burmistrza projekty organizacyjne.  

Projekty   zostały złożone w wymaganym terminie do Burmistrza. Burmistrz przy pomocy 

swoich służb  zlecił dokładne  ich  zbadanie i przeanalizowanie.  

Burmistrz wcześniej wydał wytyczne do tych projektów. Złożone projekty nie spełniały 

oczekiwań Burmistrza i dlatego po wstępnej analizie i po  spotkaniu Burmistrza  z  

wszystkimi dyrektorami,  zostały zwrócone   celem  dokonania korekt. 

W trakcie  spotkania, Burmistrz określił w jakim kierunku te projekty mają  pójść. 

Z  każdym z dyrektorów szkół i przedszkoli  będą prowadzone  rozmowy,  gdzie w 

sposób indywidualny ustalane są zasady nowych projektów. 

Siatki organizacyjne muszą być zatwierdzone przez organ prowadzący do końca maja. 

Zasadnicza rzecz w tej chwili, to żeby  nauczyciele, którzy nabyli prawa emerytalne mogli 

odejść na emeryturę. Wiąże się to z tym między innymi, że absolwentów wyższych 

uczelni w Kłobucku  jest bardzo dużo, młodych nauczycieli po dobrych uczelniach,  żeby 

te osoby również  mogły zostać w Kłobucku i nauczać. 

Prowadzone są rozmowy z  nauczycielami z emerytalnymi uprawnieniami 

Uważa, że porozumienie z tymi nauczycielami zostanie osiągnięte i te osoby odejdą na 

zasłużoną emeryturę i zwolnią miejsca dla młodych osób. 

Było dużo nauczycieli w świetlicach,  gdzie jak wiadomo koszty świetlicy są kosztami  

budżetu gminy i również tu następują pewne propozycje likwidacji etatów.   

Każdy przypadek jest bardzo dokładnie analizowany. Na dzień dzisiejszy  Burmistrz  nie 
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podpisał  jeszcze żadnego  projektu  organizacyjnego.   

Środki, które są przeznaczone na oświatę, Burmistrz  chce  pozostawić  w oświacie.  Jest 

do wykonania  wiele  spraw typowo remontowych,   wiele zaleceń  SANEPIDU.  

Ponadto od września  trzeba zagwarantować dowóz dzieci niepełnosprawnych  naszym 

busem do Częstochowy. Liczono na to, że  będzie możliwość skorzystania z dotacji z 

PEFRON, natomiast w tym roku PEFRON nie przewidział możliwości dofinansowania 

zakupu takiego samochodu i dlatego  trzeba będzie z pieniędzy zaoszczędzonych kupić 

ten bus dla dzieci niepełnosprawnych oraz zatrudnić kierowcę i 2 opiekunów. 

Dlatego szukane są te oszczędności w oświacie , bo  najwięcej tak naprawdę  w oświacie 

kosztują kadry.  

Ponadto oświatę czekają  3 konkursy na dyrektorów, gdyż   w tym roku kończy  się 

kadencja  dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 1,  Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w 

Kłobucku. Dyrektorki SP Nr 1 i 2 wystąpiły o ocenę do organu prowadzącego. Wszczęta 

została procedura. Natomiast Dyrektor Kowalczyk nie wystąpił jeszcze o ocenę. 

Konkursy będą prawdopodobnie ogłoszone  w miesiącu  lipcu.  

Nadmienił, że projekty są w tym roku wyjątkowo  bardzo dokładnie analizowane, 

przemyślane, tak żeby bezpieczeństwo w szkołach  i poziom nauczania został  zachowany 

na  poziomie takim jak co roku.  

Oszczędności są szukane  również w Bibliotekach. Tam gdzie jest 1,5 etatu , może być 

mniejszy wymiar godzin.  

Na razie odbyły się rozmowy z 4 dyrektorami, z pozostałymi dyrektorami rozmowy będą  

prowadzone w miarę  czasu.  

Proces naprawczy rozpoczęto już  w styczniu, bo doszło do zwolnień pracowników, 

którzy uzyskali wiek emerytalny  i pracowników niepedagogicznych. W tej chwili osoby 

te są na wypowiedzeniach. Będzie to skutkowało pewnymi oszczędnościami.  

Również duże zwolnienia dotkną szkoły ponadgimnazjalne.  

W naszych szkołach nie są przyjmowani nowi nauczyciele, a jeszcze następuje redukcja 

etatów. Polityka oświatowa jest prowadzona właściwie. 

Główny zapis projektów był taki, żeby nie zatrudniać  nowych nauczycieli . 

 

Radny M.Woźniak – czy te projekty organizacyjne szkół  i przedszkoli już po podpisaniu 

przez Burmistrza, będą omawiane na komisji, czy będzie można mieć w nie  

indywidualny  wgląd.  

 

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – wyjaśnił, że absolutnie nie ma takiej możliwości , bo są 

tam zawarte dane  osobowe. Projekt podpisany przez  Burmistrza  jest bardzo ważnym 

dokumentem.  Radni nie mają tu żadnej mocy prawnej .  

Oczywiście Radny może taki projekt otrzymać, przeanalizować go , zresztą każdy   

mieszkaniec  może, bo jest to dokument , który został wytworzony i  w ramach dostępu do 

informacji publicznej  może go otrzymać. Natomiast po podpisaniu jest to dokument, 

który ma moc prawną  i  tak naprawdę żaden organ  administracji ani samorządowej ani 

państwowej nie może już nic z tym zrobić.  

 

Radny M.Wojtysek – uważa, że przerażające  jest to, że  aż  23 nauczycieli  ma  



 

 

uprawnienia emerytalne. Powinno się dać szansę ludziom młodym , ponadto w ewidencji 

osób bezrobotnych  jest mnóstwo zarejestrowanych  bezrobotnych nauczycieli z różnymi 

kwalifikacjami po różnych uczelniach. Zapytał, czy jest jakaś możliwość prawna,  aby tych 

nauczycieli zmusić  do tego, aby odeszli na zasłużoną  emeryturę. Uważa , że tak niestety 

nie powinno być, żeby nauczyciel, który ma już uprawnienia pracował i zabierał miejsce 

pracy młodym osobom, zapewne  dużo  aktywniejszym. 

Ponadto  zapytał jak wygląda sprawa z pedagogami,  czy w każdej  szkole jest jeden etat 

czy 1/2 etatu. Uważa, że zainteresowanie pedagogami w szkole nie jest do końca takie, jak 

być powinno, bo tak naprawdę jeśli rodzic ma problem z dzieckiem, to udaje się 

prywatnie do psychologa, a nie korzysta z pomocy pedagoga  szkolnego. 

Kolejna kwestia, to  nie może tak być, że jeden nauczyciel ma  1,5 etatu, a drugi ma 0,5 

etatu. Tak nie powinno być.   

 

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – w obecności Burmistrza poinformował dyrektorów i 

może to zrozumieli. Tak naprawdę każdy nauczyciel jest również pedagogiem. W 

związku z tym dokonywane są pewne redukcje pedagogów, bo  niekiedy nie potrzeba 

pełnego etatu pedagoga . Jeśli rodzic ma problem,  idzie do Poradni, do psychologa  itd. 

Czasami rola pedagoga w szkole jest tylko rolą  na papierze , więcej  pisze niż  pomaga. 

Wychowaniem dziecka powinien się zająć  przede wszystkim  rodzic , następnie 

nauczyciel , bo on jest również pedagogiem. Czasami  ważniejsza jest rola   wychowawcy, 

bo to on jest tym prawdziwym  pedagogiem i zna problemy  tych dzieci.   

Dokonano wstępnych redukcji etatów pedagogów, natomiast trwają rozważania o 

zatrudnieniu na 1/2 etatu psychologa. Uważa, że w skali całej gminy, powinien być   

zatrudniony  1 psycholog. 

Oczywiście nie może być tak, że jeden ma 2 etaty, a drugi nie ma pełnego etatu. Również 

podejmowane są w tym kierunku pewne działania. Najprawdopodobniej w przyszłym 

roku zakupiony będzie program Vulcan , który świetnie pokaże, gdzie  i  ile  godzin zajęć 

ma dany nauczyciel . 

Druga sprawa, to obecne projekty organizacyjne ulegną  wielkiej modyfikacji pod koniec 

sierpnia. W tej chwili tak naprawdę, to nie wiadomo czy będą urlopy zdrowotne , 

macierzyńskie. Wprowadzono taką zasadę do projektów, że  nie wystarczy w tym roku  

zwykłe zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego. W przypadku gdy nauczyciel  

zechce skorzystać z takiego urlopu, dyrektor szkoły będzie zobligowany   skierować  go 

do specjalnej komisji orzecznictwa do Sosnowca, która oceni, czy ten nauczyciel spełnia 

wymogi  do skorzystania z takiego urlopu. 

Jest faktem, że nauczyciele nie otrzymali podwyżek od 2 lat  i  przypuszcza, że  w tym 

roku te podwyżki  będą  i  najprawdopodobniej znowu spadnie to na barki Burmistrza, bo 

Państwo środków nie  zapewni.   

Jeśli chodzi o pytanie dot. możliwości prawnych zmuszenia nauczycieli,  aby odeszli na    

emeryturę. Wyjaśnił, że ktoś nabywa prawo do przejścia na emeryturę  i może się zgodzić 

na  to,  ale nie da się go prawnie do tego zmusić. Po prostu musi sam z tego skorzystać. 

W tej chwili prowadzone są negocjacje   z osobami, które nabyły już takie prawa. 

 

Radna E.Kotkowska – w nawiązaniu  do zmian  i  wprowadzaniu  regulacji  do projektów 



 

 

arkuszy organizacyjnych o których mówił  Dyrektor, które  uwzględniały  oczywiście  

dobro dziecka i odpowiedni poziom nauczania, czy  wzięto pod uwagę  również  fakt 

podziału pewnych zajęć  na grupy mniejsze. Ma tu na myśli wychowanie fizyczne, zajęcia 

językowe, informatykę w tych szkołach, gdzie nie ma   odpowiedniej ilości  sprzętu 

informatycznego. Jest to dość istotne. W niektórych szkołach jest już ten podział, w innych 

go nie było. Uważa, że jak najbardziej  byłby  zasadny  chociaż  ten  język ,  wychowanie 

fizyczne z podziałem na mniejsze grupy i zajęcia komputerowe.   

Druga sprawa to zatrudnienie psychologa na poziomie całej gminy. Od dawna mówi się o 

poradnictwie zawodowym . Dobrze byłoby, gdyby był chociaż jeden doradca zawodowy 

przynajmniej w szkole gimnazjalnej. 

Powiatowy Urząd  Pracy ze swej strony może się zająć osobami w wieku powyżej 18 roku 

życia, czyli mogą  prowadzić   doradztwo zawodowe dla takiej grupy wiekowej, natomiast 

OHP od 16 -tego, ewentualnie 18-go roku życia. Ale cała grupa młodzieży, która  tak 

naprawdę  bardzo często  nie dokonuje samodzielnie wyboru, może  chciałaby jakiejś 

pomocy , profesjonalisty, który pomógłby im podjąć tą decyzję. Nie mówi o pełnych 

etatach w każdej  placówce, ale  przynajmniej  1 etacie  na  terenie całej gminy, gdzie osoba 

mogłaby  w profesjonalny sposób podejść  do tematu kariery zawodowej czy nawet 

podjęcia decyzji tych najbliższych, zawodowych. 

 

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – jeżeli chodzi o  pytanie  dot. podziału zajęć  na  mniejsze 

grupy, to postępuje zgodnie  z  rozporządzeniem. Faktycznie  dotyczą  języków, 

wychowania fizycznego, informatyki.      

Podjęta została z Burmistrzem decyzja, aby wystąpić do szkół jakie są potrzeby dotyczące 

sprzętu komputerowego. Jeśli chodzi o problem wychowania fizycznego, to  istnieje od lat  

Wszystko  opiera się  o środki  finansowe.  

W tej chwili nie ma tych podziałów zajęć na mniejsze grupy, tylko tam, gdzie wprost z  

rozporządzenia wynika, że  grupa  jest  ponad 26 dzieci , to wtedy jest podział na grupy, 

zgodnie z przepisami prawa. 

Jeszcze do końca nie wiadomo, jak będzie wyglądać  sytuacja w poszczególnych szkołach , 

bo rodzice cały czas składają wnioski  z  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o 

odroczenia dzieci  od świadczenia  obowiązku szkolnego.  Przedszkola  są  zapełnione 

dziećmi. Zgodnie z rozporządzeniem ,  gmina  musi  zapewnić 5-latkom w szkołach język 

angielski od 1 września. Państwo co roku nakłada kolejne obowiązki, wprowadza jakby 

kolejne wydawanie środków. Nauczyciel do języka angielskiego musi być zatrudniony, bo 

nie ma w przedszkolach anglistów. Były podpisane  umowy z firmami zewnętrznymi  na 

prowadzenie zajęć dodatkowych na rytmikę i angielski. Muszą być te osoby zatrudnione 

bo tak mówi rozporządzenie. Natomiast dotacje z Ministerstwa w tej chwili  są  na 

poziomie  700.000 zł /800.000 zł , a na przedszkola wydaje się 4.500.000 zł. 

Ponadto  w tej chwili pojawił  się również problem  żłobka, którego gmina  nie posiada, bo 

tak zmieniono  przepisy, że  dzisiaj żłobek  musi być jednostką organizacyjną gminy (musi 

być  dyrektor, niezależny budynek). Jest to kolejny  problem, który  musi być  rozwiązany. 

Jest jakiś sposób, bo już  się  zgłosiłby  chętne osoby, które  założą  prywatny żłobek. Jest to 

jednak ryzyko dla organu prowadzącego zacząć organizować  żłobek, kiedy tak naprawdę 

nie  wiadomo jaka byłaby potrzeba. Zawsze było to w granicach  20 dzieci. Ale dla 20 osób 



 

 

budować budynek, który kosztuje 3.000.000 zł, a przyjdzie tylko 10 dzieci.   

Ale jest osoba, która chce zorganizować żłobek, gmina jej w tym pomoże i tym sposobem 

problem zostanie rozwiązany. 

 

Radna E.Kotkowska – zaapelowała o to, aby przeanalizować kwestię możliwości podziału 

przynajmniej  na grupy językowe w klasach , pomimo, że w klasach  może być 24 czy 25  

osób. To są duże klasy i dzieci nie będą odpowiednio wyposażone w ten język, jeśli nie 

będzie bardziej indywidualnego nauczania głównie w szkołach podstawowych. 

 

 

 

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – w tej chwili prowadzi bardzo intensywne rozmowy z  

2  firmami, które zdobywają środki unijne na naukę języków obcych .  

Musimy poczekać, bo te zmiany w sierpniu będą  daleko idące. 

Natomiast głównie trzeba patrzeć na ten aspekt finansowy, który jest niezwykle istotny.  

Ważny jest również problem wychowania fizycznego. Dzieci prawie całe życie spędzają 

przy komputerach, przynoszą zaświadczenia lekarskie, mają mało ruchu itd.  

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – problem wychowania  fizycznego  jest   przede 

wszystkim wtedy, gdy jest mała  sala gimnastyczna, a klasa jest niepodzielona. Taka   klasa 

gimnazjalna,  która liczy 23 albo 24 osoby i  nie jest podzielona ,  prowadzić  praktycznie  

zajęcia od października do końca marca  na  sali, która ma wymiary 7m x 15m jest bardzo 

ciężko. 

 

Radny T.Wałęga – zapytanie  skierował do Burmistrza, czy w kontekście  podpisywanych 

arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, można posunąć się do takiego stwierdzenia , 

że  właściwie  te  arkusze  nie  będą  podpisane  w  momencie   kiedy  nie  będzie  np. 

osiągniętych tych oszczędności na etatach nauczycieli, którzy mają  prawo do emerytury . 

Zapytał, czy w momencie  kiedy  pojawią  się oszczędności  będzie  można  mocniej 

zastanowić się nad tematem  modernizacji ogrzewania  w przedszkolach. Ponadto zapytał, 

czy jest konieczność  zatrudnienia na 1/2 etatu psychologa czy można przy współpracy z 

Powiatową  Poradnią  Psychologiczno - Pedagogiczną  to  rozwiązać, bo  tam też  są 

wykwalifikowani  psychologowie. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – arkusze musi podpisać, bo dyrektorzy muszą wiedzieć  którym 

nauczycielom  wręczyć wypowiedzenia. Muszą to też  zrobić do końca maja. 

Wyjaśnił, że prowadzone są rozmowy zarówno  z dyrektorami, jak i bezpośrednio z  

nauczycielami, którzy osiągnęli wiek emerytalny,  proponując często godziwą odprawę, 

bo opłaca  się dzisiaj wypłacić odprawę i zwolnić etat , niż ten etat generować. Odprawa 

będzie kilku miesięczna, ale w perspektywie czasu przyniesie nam to wymierne korzyści 

finansowe. 

Mamy dużo nauczycieli, zatrudnionych na 1/2 etatu, którzy uzupełniają etaty sztucznie, w 

różny dziwny sposób w bibliotekach, świetlicach, mają godziny z art. 42  Karty 

Nauczyciela  bez właściwego  orzeczenia   dziecka.   

Przez cały czas arkusze są analizowane. Porównuje się szkoły, ilość etatów na świetlicach ,   



 

 

ilość uczniów, kwestie dowozu (świetlica jest czynna do 17:00, a dowozy kończą się o 

16:00). Proponuje  się  tym  nauczycielom odejście na  emeryturę,  oraz   różne   inne 

rozwiązania.  Uważa, że ten proces jest właściwie  prowadzony, z  wyczuciem, nie  z 

krzywdą dla dzieci.  

Poprosił o wsparcie tych działań. 

  

Ponadto chce wprowadzić  angielski w przedszkolach, nie tylko dla 5-latków (jak mówi 

Minister), ale również dla tych młodszych dzieci. Jest to kwestia 1 godziny więcej w 

przedszkolach.  

Prowadzone są również takie działania jak: doposażenie klas w komputery. Niedługo 

uruchomione zostaną  środki unijne. W dniu 16.06.br. odbędzie się ogólne  powiatowe 

szkolenie  w sprawie funduszy unijnych oświatowych, na które zaproszeni zostaną 

dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli. 

Na pewno duży nacisk będzie położony na dyrektorów, aby  szukali tych funduszy, 

rozwiązań, dodatkowych środków finansowych, które dają dodatkowe źródło zarobku 

nauczycieli, ale również doposażą placówki.  

Środki finansowe, które zostaną zaoszczędzone w oświacie, zostaną w oświacie, zdania 

nie zmieni, chyba, że radni inaczej zdecydują. Będą to środki w budżecie. Będzie prosić, 

aby jednak te środki zostawić. Dlatego dzisiaj w tym przygotowanym projekcie budżetu, 

zaproponował projekt boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku. 

Żeby mieć już gotową dokumentację, kiedy ruszą fundusze unijne.  

Trzeba  pamiętać, że te oszczędności przyjdą najwcześniej w przyszłym roku, bo w tym 

roku trzeba wypłacić odprawy, wszystkie świadczenia itd.   Efekty  przyjdą dopiero z 

czasem, jeżeli nie zadzieje się coś takiego, jak fala urlopów zdrowotnych . 

Na pewno nie tylko zwolnienia,   redukcje i przesunięcia, ale również ta   infrastruktura 

ma ogromne znaczenie. 

Prozaiczna  rzecz, przyłączenie do kanalizacji  na co tak  naciskani  są dyrektorzy, żeby jak 

najszybciej to zrobić, to są oszczędności. Wywóz  nieczystości  a  odprowadzenie  ścieków 

jest diametralnie tańszy. 

Marzy mu się budowa budynku komunalnego i wyprowadzenia wszystkich mieszkańców 

Domu Nauczyciela z tych budynków i pomieszczeń, bo  to generuje  tak  duże koszty. 

Nie da się rozdzielić ogrzewania szkolnego z ogrzewaniem mieszkań. Mieszkają tam 1 czy 

2 osoby, a ogrzewać trzeba całą szkołę , tylko dlatego, żeby w mieszkaniu było ciepło. Są to 

potężne koszty. Rozwiązań na zagospodarowanie pomieszczeń jest bardzo wiele. Można 

tam  stworzyć  bibliotekę, czytelnię, pokój  nauczycielski  itp.  Czynione  są  starania, jeżeli 

chodzi o ogrzewanie, aby wejść w  tą niską emisję  i spróbować  wprowadzić  wymianę 

oświetlenia  i  ogrzewania  do publicznych  jednostek . 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – uważa, że  jeżeli  nie nastąpią  zmiany dyrektorów, 

to Burmistrz  nic  nie  zrobi . Oczywiście  nie  odnosi  się  to do wszystkich, bo  Burmistrz 

najlepiej  wie  z  kim  się dobrze  współpracuje . To dyrektor odpowiada  za  szkołę i  to nie 

Burmistrz powinien wskazywać  co ma robić i wskazywać mu  pewnych rzeczy. Jest w tej 

chwili okazja, bo zostały ogłoszone konkursy i  być może zgłoszą się  osoby takie, które 

mają  gospodarcze  spojrzenie na prowadzenie placówki.  



 

 

Ponadto, uważa, że  jeśli już są robione jakieś oszczędności, to  jak widzi  w projekcie  

zmian  w planie  budżetu, że   jest  koncepcja  zagospodarowania terenu przy Sz.P.Nr 1  w 

Kłobucku oraz projekt boiska wielofunkcyjnego , to jest właśnie  potrzebne. 

Natomiast co da podział  klasy na mniejsze grupy, jeśli nie ma sali gimnastycznej . 

Również  podział klasy na mniejsze grupy językowe, bo dlaczego akurat  język, równie 

dobrze może być to każdy inny przedmiot, bo jeśli jest mniej dzieci, to można się 

spodziewać lepszych wyników.    

Nie o to chodzi, żeby pieniądze przekazywać, żeby je skonsumować w szkołach w taki 

niewidoczny sposób, musi pozostać jakiś widoczny ślad tych działań. 

  

Burmistrz J.Zakrzewski – na pewno zmiany dyrektorów są kluczowe. 

Dyrektorzy  nie  potrafią  się  porozumieć  co do redukcji  czy przesunięć  etatów. 

Na chwilę obecną będą minimum 3 konkursy na dyrektorów. Uważa, że przynajmniej  w 6 

placówkach powinna być  ta  zmiana dyrektorów. Widzi po arkuszach, po podejściu  i 

postulatów,  zrozumienie  sytuacji . Uważa, że  podejmowane  działania  idą  w dobrym 

kierunku, a przede  wszystkim  nie krzywdzą  ludzi, bo zwalniany emeryt, nie  jest 

krzywdzony.  

O podjętych ruchach, Radni zostaną powiadomieni , ile etatów udało się zaoszczędzić, ile 

godzin i ewentualnie jakie to będą oszczędności.  

 

W-ce  Przewodniczący Komisji  J.Puchała – zdecydowanie  popiera konsekwentne 

działania Burmistrza.  

 

  

  

Ad.5   

Przygotowanie do sezonu letniego (wakacyjnego) zbiorników wodnych oraz obiektów 

sportowych na terenie gminy Kłobuck. 

 

p.o.Dyrektora OSiR J.Krakowian – na Sesji przyjęta zostanie uchwała  określająca wykaz 

zbiorników wodnych, które będą dopuszczone  na terenie Gminy Kłobuck jako kąpieliska.  

W sezonie kąpielowym w 2015r.  będzie to kąpielisko „Zakrzew”. Planuje  się, że okres 

kąpielowy będzie trwał  od dnia 24 czerwca do dnia 31 sierpnia. Od kilku lat istnieje tam 

nowoczesne kąpielisko, które dysponuje możliwością przyjęcia maksymalnie 400 osób do 

pływania. Kąpielisko jest bezpieczne z dwóch powodów: od godz. 10:00 – 18:00 będą  

przebywać nasi ratownicy , gdzie będzie zapewniona ochrona bezpieczeństwa pod 

względem WOPR , jak również obiekt przed otwarciem będzie  kontrolowany i 

sprawdzany przez SANEPID. Kontrole te odbywają się bardzo cyklicznie  później  gdy 

trwa sezon. Będzie to jedyny obiekt czynny na terenie gminy gdzie będzie można 

popływać na otwartej przestrzeni. Istnieje możliwość, że  będzie również  czynny Kryty 

Basen przez  cały dzień i będą również  tańsze bilety. Planowane są ceny biletów po 3,50 zł 

dla młodzieży i dzieci . Wprowadzono już Kartę Dużej Rodziny na terenie basenu  i 

będzie to kwota 1,75 zł  od osoby. Oprócz tego są do dyspozycji obiekty w postaci  orlików, 

Baza sportowa w Łobodnie, Libidzy, one również będą funkcjonowały. Na orliku jest 2 



 

 

instruktorów,  którzy będą wydawali piłki i będą wszystkiego pilnowali. Wstęp na Orlik 

będzie bezpłatny.  

Na starej hali na terenie OSiR , instruktor od tenisa stołowego P.G.Garbaciak  przygotował 

cały harmonogram zajęć, gdzie  dzieci i młodzież będzie mogła  skorzystać  z  różnych 

konkursów, gier. 

Przygotowane będzie również boisko do siatkówki plażowej. 

Władze Gminy Kłobuck również pomogły Stowarzyszeniu Zajawka w remoncie 

pomieszczeń na terenie starej Strzelnicy. W tym tygodniu odbędzie się uroczyste otwarcie. 

Pomieszczenia zostały wyremontowane, pomalowane, wymieniono drzwi i okna. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie czynny. Będzie można pojeździć na wrotkach , będzie 

można chodzić na tenis ziemny.   

Kłobuck jest atrakcyjną miejscowością  pod względem sportowym. 

OSiR w okresie wakacyjnym jest do dyspozycji młodych ludzi i nie tylko. Bardzo modne 

są ostatnio również kijki , gdzie są organizowane różnego rodzaju akcje. 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała czy kąpielisko Borówka w Kamyku będzie w tym roku 

czynne. 

 

p.o.Dyrektora OSiR J.Krakowian – jest to prywatne kąpielisko. Nie było tam nigdy 

przepływu wody.  Woda była tam zanieczyszczona , były nawet  przypadki poważnych 

chorób skóry. Natomiast przedłożony na Sesję  projekt uchwały będzie dotyczył  tylko i 

wyłącznie wyrażenia zgody na jedno kąpielisko „Zakrzew”, które spełnia wymogi. 

Ponadto przypomniał, że w 2007 r. zainicjował  propozycję , aby można było popływać 

kajakami  i rowerami wodnymi. Przeprowadził też rozmowę z właścicielem tych kajaków 

i   w tym roku  również  byłaby podpisana  umowa  na świadczenie takich usług.   

Być może będą różnego rodzaju imprezy nad zbiornikiem wodnym  w Zakrzewie (takie 

się odbywały). 

Na rynku w Kłobucku będzie kino letnie, Dni Kłobucka . 

 

Radny M.Wojtysek – uważa, że przez cały czas brakuje jednej rzeczy, a mianowicie basenu 

odkrytego  w Kłobucku, który przed laty funkcjonował. Byłoby  to  szansą  i propozycją na  

spędzanie wolnego czasu dla ludzi młodych i starszych . 

  

Burmistrz J.Zakrzewski – stwierdził, że są różne głosy i pomysły  w tej sprawie. Jest w 

planach remont tego basenu, ale  wszystko zależy  od tego, czy gmina pozyska środki na 

ten cel. Wiadomo, że koszt  remontu jest bardzo  duży. Odtworzono starą dokumentację 

remontu basenu z 2007r. która  opiewała na kwotę 3.600.000 zł. Zostanie  wszystko 

przeanalizowane. Uważa, że ten remont powinien być dużo tańszy, bo niecka pozostała, 

jest tylko kwestia 

Zastanawia  się  jeszcze  nad  jedną rzeczą   czy  nie  zastosować  technologii  solarnej  i 

podgrzewać tej wody solarami . Jest taki plan, żeby wyremontować ten basen i  można by 

go rozbudować o brodzik, zjeżdżalnię  i rurę  i byłyby to  niewielkie koszty w porównaniu 

z remontem basenu. Ma na myśli  akwapark dla potrzeb mieszkańców, nie musimy być 

obiektem turystycznym, ale to co jest niezbędne  dla  takiego  minimum  komfortu 



 

 

mieszkańców. 

Radny M.Woźniak – nawiązał do tego co robi Stowarzyszenie Zajawka, bo osobiście w 

jakiś  sposób też im pomaga. Jest tam mnóstwo zaangażowanych osób, mają wspaniałe 

pomysły , była też jakaś pomoc ze strony burmistrza. 

Uważa, że ta pomoc powinna być ogólnie ze strony burmistrza  i radnych dofinansowania 

ich między innymi  w jakieś materiały,jest ekipa, która na bieżąco tam pracuje. Teraz 

jednak  jest za późno , bo zmierzają ku końcowi. Uważa, że mogłoby to lepiej wyglądać.  

Jeśli zaś chodzi o Zakrzew, nie wie jakie tam są możliwości, kiedyś tam pływał, ale teraz  

już by ze zbiornika nie korzystał, bo na dnie jest muł.  Zapytał, czy jest możliwość 

oczyszczenia tego. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że był  i  jest nadal  problem z dnem, które cały czas 

zarasta. 

Odnośnie Strzelnicy i Stowarzyszenia Zajawka, to ze strony gminy zaangażowane zostały 

pewne środki finansowe. Tylko cały pomysł i to co jest najważniejsze w tym wszystkim, to 

zaangażowanie tych młodych ludzi, którzy robią to społecznie dla wszystkich. Nie jest 

zwolennikiem angażowania tam zbyt dużych środków, dlatego, że strzelnica będzie 

przebudowywana. Robią to systemem gospodarczym, mają wspaniałe pomysły na 

doświetlenie obiektu, jest pełen podziwu dla tych młodych ludzi. 

Jest to naprawdę wspaniała  inicjatywa. 

 

 
 

 

 

Ad. 6 

      Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 

10/IV/2014 Rady Miejskiej  w Kłobucku  z  dnia  11.12.2014r. w  sprawie  uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na 

2015r. 

 

Burmistrz  J.Zakrzewski – przedstawione   zmiany  dotyczą   środków, które  pozostały  z 

ubiegłego  roku. W harmonogramie  działań  profilaktycznych  w zakresie  rozwiązywania 

problemów  alkoholowych  na  2015r.  wprowadza  się   następujące  zmiany: 

1) w części II  pkt 2: 

a) w kolumnie:”Zakres i formy realizacji zadania „ dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2.Realizacja działalności edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć muzycznych 

stanowiących ofertę organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Zlecenie realizacji 

następuje w drodze konkursu”, 

b) w kolumnie:”Jednostki organizacyjne biorące udział w realizacji zadań „dodaje się:  

„Stowarzyszenie”, 

c) w kolumnie „koszt ogólny w zł” dla zadania  określonego w pkt 2  wprowadza się 

kwotę 2.000,00 zł . 

2) w części III pkt 5 w kolumnie : „Koszt ogólny w zł” kwotę 198.500,00 zł zastępuje się 

kwotą 223.500,00 zł, 

3) w części VI w kolumnie: „Koszt ogólny w zł” kwotę 28.200,00 zł zastępuje się kwotą 



 

 

77.280,36 zł. 

 

Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o pkt. 2  - od dłuższego czasu Ognisko muzyczne , które jest 

prowadzone w MOK, prosi  o  sprzęt nagłaśniający z  którym mogliby  jeździć na występy. 

Są to dzieci  naszych  mieszkańców.  Co prawda ognisko jest komercyjne, ale  zajmuje  się  

tylko  i wyłącznie  pracą z  młodzieżą, natomiast  same  koncerty i występy, generują  już  

koszty.  

Mogliby to robić w różnych szkołach bez problemu, wystarczy im dofinansować 

nagłośnienie z którym mogliby jeździć na występy. Koszty nagłośnienia zostały 

oszacowane. Z uwagi na to, iż  ognisko prowadzi zajęcia komercyjne , nie można tego 

dotować, więc zlecenie realizacji  może nastąpić  w ramach konkursu. Jeżeli wezmą udział 

w konkursie,  będą mogli pozyskać tą kwotę 2.000,00 zł na sprzęt nagłaśniający, a 

pozostałą kwotę sami sobie dołożą. 

Zwiększył również kwotę, jeżeli chodzi o   kluby  sportowe. 

Zapytał Radnego M.Woźniaka, czy klub sportowy w Nowej Wsi już się  aktywował czy 

jeszcze. 

 

Radny M.Woźniak – klub sportowy z Nowej  Wsi  aktywuje  się na II transzę. 

 

Burmistrz  J.Zakrzewski – wobec tego   będzie  prosił   radnych  o autopoprawkę . 

Poprosił o przesunięcie z pkt 3  do pkt 2  kwoty 5.000,00 zł  - zwiększenie  kwoty 223.500 zł  

na kwotę 228.500 zł  i  automatyczne zmniejszenie  w  pkt 3 kwoty 77.280,36 zł   na 

72.280,36 zł. 

Burmistrz  zaproponował  przesunięcie z pkt 3  do pkt 2  kwoty 5.000,00 zł  - zwiększenie  

kwoty 223.500 zł  na kwotę 228.500 zł  , oraz  zmniejszenie  w  pkt 3 kwoty 77.280,36 zł   na 

kwotę  72.280,36 zł. 

Tj.  w pkt 2  zwiększenie  kwoty o 5.000 zł  (będzie kwota 228.500 zł), natomiast  w pkt 3 

zmniejszenie o 5.000 zł  (będzie 72.280,36 zł). 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zmiany  zaproponowane przez Burmistrza. 

 

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

Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  wraz  ze  zmianami 

zaproponowanymi   przez  Burmistrza . 

                                                        

 
 

 

Ad. 7 

Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w sprawie  zmiany  uchwały  nr 

48/VIII/2015 Rady  Miejskiej   w  Kłobucku  z  dnia 23 marca 2015r. w  sprawie 

przyjęcia  Programu  dla   rodzin  wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta 

Dużej Rodziny”. 

 



 

 

Kierownik GOPS K.Janicka – poprosiła   o przyjęcie zmiany do uchwały 48/VIII/2015 

Rady  Miejskiej   w  Kłobucku  z  dnia 23 marca 2015r. ponieważ na dzień podejmowania 

uchwały  ustalenia z  Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kłobucku były taki, iż  zapis w 

podjętej  uchwale brzmiał „50% ulgi za odpłatne zajęcia na Ośrodku Sportu i Rekreacji” . 

p.o.Dyrektor OSiR doprecyzował ten zapis , który otrzymał brzmienie „50% ulgi na bilety 

i karnety wstępu na krytą pływalnię w Kłobucku w godzinach ogólnodostępnych”- jest to 

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały. W tym samym załączniku uwzględniono pozyskane 

podmioty gospodarcze, które udzielą ulg i zwolnień dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny. 

Udało się zawrzeć porozumienia z 16 podmiotami, są to ulgi od 4% - do 15%. Przez cały 

czas trwają  prace nad pozyskaniem dalszych podmiotów. 

Poprosiła o pytania odnośnie projektu uchwały. 

 

Radny T.Wałęga – pogratulował pracy jaka została wykonana. Podmiotów zaczyna się 

pojawiać coraz więcej.  

 

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

Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały w sprawie  zmiany  

uchwały  nr 48/VIII/2015 Rady  Miejskiej   w  Kłobucku  z  dnia 23 marca 2015r. w  

sprawie  przyjęcia  Programu  dla   rodzin  wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-

Karta  Dużej  Rodziny”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8  

Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 

z  dnia  11.12.2014r. w    sprawie  powołania  komisji   ds. nowelizacji   Statutu   Gminy 

Kłobuck. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – rada miejska w dniu 11 grudnia 2014r. powołała 

uchwałą  komisję ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck. Obecnie jest projekt uchwały  

komisji doraźnej  w sprawie zmiany tej uchwały poprzez wprowadzenie w § 1   zmiany 

polegającej  na  zastąpieniu  wyrazów „nowelizacji  Statutu Gminy” wyrazami: 

„opracowania Statutu Gminy”. 

Uważa, że obojętnie jaka by to nie była zmiana,  mniejsza,  większa, głębsza ingerencja w 

ten statut, to jest  wciąż  zmiana statutu, a nie opracowanie. Przecież Gmina Kłobuck 

Statut  miała i ma. To, ile będzie zmian w tym statucie, o tym będzie decydowała Rada 

Miejska. Można wówczas  opracować  tekst jednolity. W tej sprawie rozmawiała z Radcą 

Prawnym. Odrzucił argument, że dla radnych przy nowelizacji Statutu, łatwiej jest 

wychwycić  wprowadzane zmiany  w poszczególnych paragrafach.  

Jeśli  znowelizuje się statut, to z niego  zawsze można zrobić tekst jednolity. Być może, że 

praca komisji trochę się przedłuży  i być może, że  będzie trudniejsza.  

Przedstawiła te argumenty po to, żeby odrzucić ten projekt uchwały. Jest powołana 



 

 

komisja  ds. nowelizacji  Statutu, to niech  do końca go znowelizuje, naniesie wszelkie 

poprawki. Radni się  z nimi zapoznają , przedyskutują . Jeśli będzie bardzo dużo tych 

poprawek, to może radni podejmą decyzję o   opracowaniu tekstu jednolitego. Nie w tej 

chwili, kiedy komisja przepracowała zaledwie 14 paragrafów. 

Osobiście będzie głosowała przeciw, bo uważa za bezzasadne  opracowywanie nowego 

statutu. 

 

Radny T.Wałega – zgadza  się  z wypowiedzią Przewodniczącej Rady. Akurat  w  minionej 

kadencji  był  członkiem  komisji doraźnej, która pracowała  nad  statutem. Natomiast Pan 

A.Tokarz  był gościem zaproszonym, który dość aktywnie brał udział w pracach komisji i 

wszyscy członkowie tej komisji byli zawsze otwarci na jego sugestie. W posiedzeniach 

komisji uczestniczył również Radca Prawny Tomasz Głębocki. 

Będzie  głosował  podobnie  jak Przewodnicząca Rady.  

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – również przychyla się do głosu przewodniczącej. 

Uważa, że łatwiej będzie te zmiany wychwycić, kiedy będą one wyszczególnione , a nie 

porównywać statut stary z  nowym  i dopiero szukać zmian. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że jest to bardzo ważny dla gminy dokument. Ale 

dzisiaj okazuje się, że Radca Prawny spotyka się z  komisją  statutową przez 3 godziny, a  

ważne dokumenty czekają . Jednym z takich dokumentów jest  umowa z  nowym  radcą  

prawnym  obsługującym  jednostki, leży już ponad tydzień. Nie chciałby tu konfliktu ani z 

komisją, ani z poszczególnymi radnymi w kwestii dostępu do radcy prawnego , ale 

poprosił o pewne wyczucie, że  są ważniejsze sprawy. Ponadto  słyszy, że są pomysły iż w 

statucie ma być zapis, że radni mają mieć  własnego radcę prawnego w urzędzie, ale kto 

za to zapłaci. Dzisiaj radca prawny obsługuje Urząd, a radny ma prawo  skonsultować 

projekt uchwały jeżeli chce go złożyć. 

Są ważniejsze dokumenty. W tej chwili  statut  jest  i nie burzy pracy ani rady ani gminy. 

Jest to ważne, ale nie aż tak ważne , żeby dziś na szybko absorbować czas radcy prawnego 

i wszystkich wokół , żeby zmieniać całkowicie na nowo statut.  

 

Radny M.Woźniak – pamięta jak była powoływana komisja, to była to komisja do zmiany 

kosmetycznej pewnych punktów. Nie miała to być  komisja, która zmieni statut punkt po 

punkcie. Komisja, która zajmuje się całym statutem działa niezgodnie z przeznaczeniem, 

bo nie była do tego powołana. 

Osobiście nie wyraża na to zgody i będzie  przeciwny. 

 

Radna B.Błaszczykowska – uważa, że nie ma nad czym dyskutować, mają być naniesione 

poprawki. Jak czyta się np. ustawę z poprawkami, to wiadomo jest, co  zostało zmienione i 

tak musi być też w statucie. Dziwi się, że  radca prawny tak do tego podchodzi. 

Popiera zdanie przewodniczącej rady i uważa, że powinny być naniesione poprawki. 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała, ile etatów radców prawnych posiada  Urząd miasta +    

jednostki  organizacyjne.  



 

 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – problem polega na tym, że do tej pory było w sumie 5 radców 

prawnych. 

Niezależnego radcę prawnego ma Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej, który zajmuje 

się mieszkalnictwem, gdzie są trudne  tematy np. eksmisji  itd. - Pani mecenas  M.Ryś.  

Pani Wanda Balas, której zadaniem jest głównie obsługa jednostki finansów publicznych. 

Pan Tomasz Głębocki, który  obsługuje  Urząd . Są  jeszcze jednostki, które wymagają  tej 

obsługi. W ZEAOS był radca prawny, który otrzymał wypowiedzenie umowy. W tej chwili 

jest na etapie zatrudniania  Kancelarii Radców Prawnych , która będzie obsługiwała 

wszystkie jednostki .Czeka w tej chwili na umowę. 

Na 1/4  ma GOPS Radcę prawnego.  

Radca Prawny ma rozwiązywać problemy oczywiście w majestacie prawa. Będzie w tym 

kierunku dążył. 

Radca prawny jest zatrudniony na umowę o pracę i ma pewien zakres obowiązków, nie 

może każdy zajmować się wszystkim. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska -  statutu wszyscy radni się uczą . Przy realizacji 

niektórych uprawnień , radnym pomaga przewodniczący   rady.   Uważa, że nie może tak 

być, że sprawy radnych są  najważniejsze. Trzeba stosować się do zapisów statutu. Radni 

nie mogą nadużywać swoich uprawnień. § 7  statutu, wyraźnie  określa jego prawa. 

Trzeba to uregulować. Radny może    zwrócić się do  Rady czy Burmistrza   i  określić  co 

potrzebuje, nie  może być tak, że potrzebuje  natychmiast.   

 

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

Turystyki  jednogłośnie   negatywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany 

uchwały Nr 18/IV/2014    z  dnia  11.12.2014r. w    sprawie  powołania  komisji   ds. 

nowelizacji   Statutu   Gminy   Kłobuck.  
 

 

 

 

Ad. 9  

Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w sprawie    nadania  pośmiertnie  tytułu 

Honorowego Obywatela  Gminy Kłobuck  dla  doktora Teofila  Władysława   Beliny 

 -Brzozowskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – radni otrzymali obszerne uzasadnienie do uchwały. 

W dniu 08.05.2015r. została zwołana Komisja Nadawania Tytułu Honorowego Obywatela, 

na której członkowie komisji w głosowaniu tajnym  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 

wniosek Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka o nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego 

Obywatela Gminy Kłobuck dla doktora Teofila Władysława Beliny-Brzozowskiego  

(Uchwała Nr 2 Komisji Nadawania Tytułu Honorowego Obywatela z dnia 08.05.2015r.). 

 

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

Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały 



 

 

 

 

 

 

 

Ad.10   

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014. 

 

Kierownik GOPS K.Janicka – zgodnie z art. 16 ustawy o pomocy społecznej od 2012 roku 

gmina jest zobligowana do przekazywania oceny zasobów pomocy społecznej . 

Sprawozdanie takie za rok 2014 zostało Radnym przekazane. 

Zostały tu wyszczególnione wszystkie działania począwszy od pomocy społecznej, 

dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny , oraz  projekty EFS 

i programy ministerialne. 

Poprosiła o pytania do sprawozdania. 

 

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

Turystyki  przyjęła do wiadomości  sprawozdanie z oceny zasobów społecznych za 2014r. 

 

Ad.11  

Sprawy różne. 

 

Radna E.Kotkowska – jeżeli już komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w 

sprawie nadania  pośmiertnie  tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kłobuck dla 

doktora Teofila Władysława  Beliny-Brzozowskiego, to należałoby   zastanowić się nad 

tym, żeby nazwać jakąś ulicę albo szpital imieniem doktora. Może jakiś wniosek radni 

powinni złożyć, aby przyczynić się do tego. Jeżeli nie szpital, to może jakiś inny ważny 

obiekt , punkt, czy ulicę. 

 

Sekretarz S.Piątkowska – wyjaśniła, że próby, które były podejmowane przez bardzo 

długi okres, aby szpitalowi nadać imię doktora Beliny-Brzozowskiego były zawsze 

oddalane z prozaicznych przyczyn (wymiana pieczątek,  koszty, zmiana kontraktów w 

NFZ itp.). 

Wewnątrz szpitala będzie umieszczona tablica upamiętniająca  (jest już wykonana). Jest 

planowane, żeby połączyć dwie uroczystości  czyli odsłonięcie tej tablicy i wręczenie 

Honorowego Obywatelstwa  rodzinie doktora Brzozowskiego. 

Czyniła starania zwracając się do doktora Jerzego Woy-Wojciechowskiego, który jest 

Prezesem  Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie i również popierał tą 

inicjatywę.  Pisał nawet  do Rady Powiatu ,  iż jest to jak najbardziej zasadne. Gdyby nasza 

Rada podjęła taką  inicjatywę  i  też wnioskowała w tej sprawie, może  udałoby się to 

pozytywnie załatwić. Jest to lekarz i szpital powinien mieć tutaj swojego patrona. 

 

 

  

Radna E.Kotkowska – złożyła  formalny wniosek  o  przygotowanie  projektu  uchwały, 



 

 

który będzie  zawierał stanowisko Rady  w sprawie  nadania  nazwy  szpitalowi   w 

Kłobucku  nazwy doktora Brzozowskiego.  

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – przypomniał powołanym komisjom  o wizytacjach 

szkół i przedszkoli. Należy umówić się z  dyrektorami poszczególnych jednostek  na 

konkretny termin.  

   

 
      Wobec zrealizowania  porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji  Edukacji Publicznej,  

Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury   Sportu i Turystyki   o  godz.12:00   zamknął   

posiedzenie.  

 

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk   

Protokołowała:   Danuta Kowalik          
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