
Kłobuck, dnia 24 lutego 2022 r.

Rada Miejska w Kłobucku
Komisja Edukacji Publicznej,
Ochrony Zdrowia, Polityki 
Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 2/2022
Obrady rozpoczęto 24 lutego 2022 o godz. 10:10, a zakończono o godz. 10:40 tego samego 
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

1. Angelika Borowiecka-Idziak
2. Ewelina Kotkowska
3. Bartłomiej Saran
4. Andrzej Sękiewicz
5. Marcin Wojtysek
6. Mateusz Woźniak

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Przewodniczący Komisji B. Saran otworzył posiedzenie Komisji. Oświadczył, że zgodnie z 
listą obecności i stanem faktycznym jest kworum, zatem obrady są prawomocne. Odczytał 
proponowany porządek posiedzenia. Poinformował, o zgłoszonym przez radnego A. 
Sękiewicza problemie z zalogowaniem się na posiedzenie Komisji i możliwością oddawania 
głosu (odnotowano spóźnienie).

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (4)
Angelika Borowiecka-Idziak, Ewelina Kotkowska, Bartłomiej Saran, Marcin Wojtysek
NIEOBECNI (2)
Andrzej Sękiewicz, Mateusz Woźniak

3. Przyjęcie protokołu Nr 1/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 20.01.2022 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku 
w BIP bip.gminaklobuck.pl/ 

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 1/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 20.01.2022 r. /projekt protokołu 
został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/ . 



Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (4)
Angelika Borowiecka-Idziak, Ewelina Kotkowska, Bartłomiej Saran, Marcin Wojtysek
NIEOBECNI (2)
Andrzej Sękiewicz, Mateusz Woźniak

4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
438/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2018 r. w 
sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku 
Gminnym w Kłobucku.

Dyrektor Żłobka A. Chyra zreferował w/w projekt uchwały.

Radny M. Wojtysek zapytał, jaka jest opłata za żłobek, jeżeli dziecko przebywa w nim 
powyżej 10 godzin?

Dyrektor Żłobka A. Chyra poinformowała, że jest to opłata w  wysokości 20 zł. Zaznaczyła, 
iż do tej pory funkcjonowania żłobka, nie było przypadku, pozostawienia dziecka powyżej 10 
godzin. Odniosła się do ponoszonych kosztów z tyt. utrzymania placówki. Poinformowała, iż 
do tej pory 86% kosztów ponosi gmina, a rodzice tylko 14 %.

Radny M. Wojtysek zapytał o ilość dzieci w żłobku?

Dyrektor Żłobka A. Chyra poinformowała, że do żłobka może uczęszczać 12 dzieci. Odniosła
się do kwestii sprawowanej opieki.

Radna E. Kotkowska stwierdziła, iż podwyżka ponad 100% jest znaczną podwyżką. Zapytała
czy żłobek jest zadaniem własnym gminy? 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski wyjaśnił, że nie jest to obowiązkiem gminy. Odniósł się 
do kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki. Nadmienił, że jest dużo chętnych do 
skorzystania z miejsc w żłobku, w związku z powyższym są plany jego rozbudowy. 

Sekretarz S. Piątkowska poinformowała, iż na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzice będą
otrzymywali od państwa dodatek w wysokości 400 zł.  

Radna E. Kotkowska zapytała, czy w związku z dużym zainteresowaniem miejscami w 
żłobku, nie należałoby pomyśleć o nowym lokum dla placówki?

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, iż rozważne są plany rozbudowy 
przedszkola Nr 5 w Kłobucku o żłobek.

Głosowano w sprawie:
Pozytywne wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
438/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku. 

Wyniki głosowania



ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (4)
Angelika Borowiecka-Idziak, Ewelina Kotkowska, Bartłomiej Saran, Marcin Wojtysek
NIEOBECNI (2)
Andrzej Sękiewicz, Mateusz Woźniak

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji B. Saran zapytał:

- o pisma wystosowane przez Wojewodów do Burmistrzów czy  Prezydentów miast,  
dotyczące sytuacji na Ukrainie;
- o sprawozdanie ministerstwa finansów odnośnie subwencji wpływów z PIT. Czy kwoty 
gminy Kłobuck z PIT są wyższe czy niższe w porównaniu do ubiegłego roku?

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, iż co do pierwszego zapytania, pismo 
dotyczyło możliwości zapewnienia uchodźcom warunków bytowych. Wyjaśnił, iż jedynymi 
placówkami spełniającymi warunki do przyjęcia ewentualnych uchodźców są szkoła w 
Kamyku i szkoła Nr 3 w Kłobucku. Dodał, że odpowiedź na drugie pytanie zostanie 
przygotowana na sesję. 

Radna E. Kotkowska zapytała, w jakiej cenie zostały pozyskane serca na zakrętki 
umieszczone w niektórych placówkach? Odniosła się do nieodpłatnej oferty stowarzyszenia w
tym zakresie tj. przekazania drewnianych domków na zakrętki. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że zakupione zostały dwa serca na 
zakrętki(testowe), zrobione przez przedsiębiorcę po kosztach. Średni koszt jednego serca 
wyniósł ok.1400 zł.  

6. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Komisji zamknął obrady.

 

Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


