
 

 

  
 

                                                            Protokół Nr  10/2015 

                                     z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, 

                                         Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury 

                                                             Sportu i Turystyki 

                                                   odbytego w dniu   23.09.2015r. 

 

 

Radni obecni wg załączonej listy obecności.  

 

 

Proponowany  porządek posiedzenia:  

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołu Nr  9/2015  z  dnia  12.08.2015r. 

     /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 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”. 

4.  Wypracowanie opinii   do  projektu uchwały w  sprawie   wyboru ławników do Sądu 

     Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019. 

5.  Wypracowanie opinii   do  projektu uchwały w  sprawie   wyboru ławników do Sądu 

     Rejonowego w Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 

     2016-2019. 

6. Wypracowanie opinii   do  projektu uchwały w  sprawie   wyboru ławników do Sądu 

    Okręgowego w Częstochowie na kadencję  2016-2019. 

7. Wypracowanie opinii   do  projektu uchwały w  sprawie   wyboru ławników do Sądu 

    Okręgowego w Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 

    2016-2019. 

8. Podsumowanie Akcji Lato 2015. 

9. Sprawy różne. 

 

 
 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk  – otworzył  posiedzenie  Komisji  Edukacji Publicznej, 

Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury  Sportu  i  Turystyki. Powitał  wszystkich  

przybyłych  na  komisję. 

Stwierdził, że na posiedzenie jest  aktualnie  obecnych   11 członków komisji, więc zgodnie 

z  § 44 ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck   posiedzenie komisji  jest  prawomocne. 

Odczytał  proponowany porządek posiedzenia komisji . 

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


 

 

 

Stwierdził, iż komisja będzie obradowała według przedstawionego porządku. 

 

 

Ad.2.   

Przyjęcie protokołu Nr  9/2015  z  dnia  12.08.2015r. 

/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. 

 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu protokołu komisji z dnia 12.08.2015r. Który był 

umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt protokołu  z poprzedniej komisji. 

 

 

Ad.3.   

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 – w przedłożonej uchwale zmienia się załącznik Nr 2 do 

Programu z uwagi na fakt, iż zgodnie  z powyższym Programem mogą do niego 

przystąpić  podmioty  trzecie  z  terenu Gminy Kłobuck oferujące  ulgi  i  zwolnienia dla 

rodzin wielodzietnych. 

Do dnia dzisiejszego, GOPS  udało się zawrzeć porozumienia z dwudziestoma dwoma 

podmiotami. 

Do Programu przystąpiły kolejne  2  firmy: 

1. LED-ONE Mateusz Woźniak, Biała ul. Jasnogórska 183, 42-125 Kamyk 

    - oferująca  30% ulgi na cały asortyment  (ważne do 7 września 2016r.), 

2. LEKFARM – J.Lembke-Rarok, A.Rarok Spółka Jawna, Kłobuck ul. Szkolna 16 

    - oferująca  5% ulgi  na  pełno  płatne leki bez recepty, kosmetyki i sprzęt medyczny 

      (ważne do 7 września 2016r.). 

      Apteka nie może dać ulgi  na  leki, które są  na receptę. 

 

Komisji 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”                                      

 

 

 

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


 

 

 

Ad.4.   

Wypracowanie opinii   do  projektu uchwały w  sprawie   wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019. 

 

Przewodniczący zespołu ds. wyboru ławników M.Wojtysek – przedstawił  informację  

o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. 

Zgodnie  z  otrzymanym   pismem  Prezesa  Sądu  Okręgowego  w  Częstochowie   na  

podstawie  art. 161  ustawy  z  dnia  27 lipca  2011r.  Prawo  o  ustroju  sądów  

powszechnych,  na  posiedzeniu  w  dniu  13 kwietnia 2015r.   Kolegium   Sądu  

Okręgowego  ustaliło  liczbę  ławników  do  wyboru  przez  Radę   na    kadencję  2016 – 

2019,  która  wynosi: 

- do  Sądu  Okręgowego  w  Częstochowie       3  osoby 

                      w  tym  do  Sądu  Pracy                  1     " 

- do  Sądu  Rejonowego  w  Częstochowie        4     " 

                      w  tym  do  Sądu  Pracy                  2     " 

 

W dniu 23.06.2015r. Uchwałą   Nr  82/XI/2015  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   powołano 

zespół  do  spraw wyboru  ławników  na  kadencję  2016-2019. 

 

W   dniu  09 lipca 2015r. odbyło  się  posiedzenie   zespołu. 

Komisja  przeanalizowała  wszystkie  zgłoszone   kandydatury  na  ławników  do sądów 

powszechnych   -  łącznie  9 osób. 

 

Komisja  stwierdziła, iż  kandydaci na ławników  złożyli  komplet  wymaganych 

dokumentów  określonych  w  w/w  Ustawie.   

 

I.  Na  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Częstochowie  przyjęto   wnioski:     

    1.  Zdzisław, Andrzej Noga -  Kłobuck  

    2.  Arkadiusz Warzycha  -    Kłobuck  

 

II. Na  ławnika  do  Sądu  Rejonowego  z  zakresu  prawa pracy  przyjęto  wnioski: 

     1. Zofia Trzepióra-Noga –  Kłobuck  

     2. Barbara Ziętal  -    Łobodno  

     3. Agnieszka, Iwona Błaszczykowska –   Kłobuck                                                                         

       

III.  Na  ławników  do  Sądu  Okręgowego  w  Częstochowie  przyjęto   wnioski: 

      1. Bogumiła, Małgorzata Szaflik – Kamyk  

      2. Zbigniew Wypych –   Łobodno  

      3. Kazimierz, Aleksander Merta  -  Biała  

 

IV.  Na  ławnika  do  Sądu  Okręgowego  z  zakresu  prawa pracy  przyjęto  wniosek: 

       1. Maria, Zofia Soluch –   Borowianka  

 



 

 

 

Członkowie komisji przygotowali wystąpienie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Policji  w  Katowicach  nadinsp. Jarosława Szymczyka o  zasięgnięciu  informacji  o  

kandydatach  na  ławników   na  kadencję   2016-2019. 

Na Sesji  w dniu   18.08.2015r.  Radni   podjęli  Uchwałę Nr 96/XII/2015  w  tej  sprawie. 

Uchwała  wraz  z  pismem  przewodnim  znak  RM.533.002.2015  z dnia 20.08.2015r.  

została przesłana do Śląskiego Komendanta Wojewódziego Policja w Katowicach  o  

wydanie opinii   o  w/w  kandydatach.                                                                                 

W  dniu   03 września 2015r.  otrzymano   z Komendy  Wojewódzkiej Policji w Katowicach  

odpowiedź   L.dz.Zw-65-1134/3738/15    na pismo w sprawie informacji  o  kandydatach na 

stanowisko ławników. Z  otrzymanej  informacji  wynika, iż  w  policyjnych  systemach  

informatycznych  nie  stwierdzono    zapisów  dotyczących  6  osób, natomiast 3 osoby  

figurują w policyjnym systemie   (przekroczenie dopuszczalnej prędkości). 
 

Kandydaturę  do  Sądu Rejonowego  w Częstochowie  z  zakresu  prawa  pracy zgłosiły  

3 osoby, a liczba ustalona  przez Prezesa Sądu   są  to  tylko  2 osoby. 

 

Kandydaturę  do  Sądu  Okręgowego   w Częstochowie zgłosiły 3 osoby, a liczba  ustalona  

przez  Prezesa  Sądu   są  tylko  2 osoby.  
 

Do  pozostałych  Sądów  zostały   zgłoszone  wymagane  ilości  kandydatów. 
 

Zaznaczył, że uzasadnienie do każdego  projektu uchwały  jest takie  samo. 
 

Radny W.Ściebura – zapytał  czy do Sądu Okręgowego w Częstochowie  wymagane są 2 

osoby, a są złożone 3 kandydatury  i  do Sądu Rejonowego w Częstochowie  z zakresu 

prawa pracy wymagane są  2 osoby, natomiast  jest 3 kandydatów. 

Czyli odbędzie się głosowanie   tajne  i  w  obydu  sądach wybrane  zostaną tylko po 2 

osoby   (kandydatury po 1 osobie do tych sądów zostanie odrzucona). 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – zwróciła uwagę, że dzisiaj  została przedstawiona 

tylko ogólna informacja o kandydatach. Natomiast przygotowane zostały odrębne  

projekty uchwał do każdego z sądów i przy każdej uchwale będą  szczegółowo 

wyjaśnione  zasady głosowania. 

Na Sesji powołana zostanie Komisja Skrutacyjna, która przedstawi  regulamin głosowania 

w wyborach do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. 

Jeśli chodzi o bliższe dane dotyczące kandydatów, radni mogą się z nimi zapoznać w 

Biurze Rady. 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała, czy ta informacja,  o  kandydatach, którą radni będą 

mogli pozyskać  w Biurze Rady, to będzie jedyna możliwość zapoznania się z tymi 

kandydatami, bo w większości nie zna tych osób i trudno jej będzie podjąć decyzję   

którego kandydata odrzucić. Zapytała czy te osoby będą zaproszone na Sesję. 

 



 

 

Przewodniczący zespołu ds. wyboru ławników M.Wojtysek –  ustawa Prawo o ustroju 

sądów powszechnych  art. 163 § 2  mówi o tym, że przed przystąpieniem do wyborów, 

rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o 

zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 

określonych w ustawie. 

  

Radna E.Kotkowska – czyli rozumie, że wszyscy kandydaci spełniają  wymogi określone 

w ustawie i taka będzie opinia komisji. 

 

Przewodniczący zespołu ds. wyboru ławników M.Wojtysek – wyjaśnił, iż wszyscy 

kandydaci spełniają  wymogi określone w ustawie. Art.158 § 1  mówi,  jakie wymogi  musi 

spełniać kandydat na ławnika. 

 

Radny T.Wałęga – poprosił o informację jakie osoby były dotychczas ławnikami. Osobiście 

w przypadku gdy będzie większa ilość kandydatów niż miejsc, będzie kierował się takim 

wyborem, że będzie głosował na takie osoby, które jeszcze nie były ławnikami. 

 

Przewodniczący zespołu ds. wyboru ławników M.Wojtysek – z  pozyskanych  informacji 

wynika, że  na kadencję 2012-2015  wybrani byli: 

1. Do Sądu Rejonowego w Częstochowie - Zdzisław, Andrzej Noga, 

                                                                            Barbara Ziętal 

 

2. Do Sądu Okręgowego w Częstochowie - Bogumiła, Małgorzata Szaflik 

 

3. Do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

                                                                                    - Zofia Trzepióra-Noga 

 

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

      Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 

wyboru ławników do Sądu  Rejonowego w Częstochowie  na kadencję  2016-2019. 

 

 

 

Ad.5.   

Wypracowanie opinii   do  projektu uchwały w  sprawie   wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 

2016-2019. 

 

 

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

      Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 

wyboru ławników do Sądu  Rejonowego w Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych na kadencję  2016-2019. 

 



 

 

 

 

Ad.6.  

Wypracowanie opinii   do  projektu uchwały w  sprawie   wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Częstochowie na kadencję  2016-2019. 

 

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

      Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 

wyboru ławników do Sądu  Okręgowego w Częstochowie na kadencję  2016-2019. 

 

 

 

Ad.7.  

Wypracowanie opinii   do  projektu uchwały w  sprawie   wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Częstochowie, Sądu  Pracy  i  Ubezpieczeń  Społecznych  na  kadencję 

2016-2019. 

 

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

      Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 

wyboru ławników do Sądu  Okręgowego w Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych na kadencję  2016-2019. 

 

 

Ad.8.  

Podsumowanie Akcji Lato 2015. 

 

Kierownik GOPS K.Janicka – poinformowała, że  GOPS  w  Kłobucku  w  roku  2015  był 

organizatorem  wypoczynku letniego  dla  dzieci  z  rodzin  korzystających  z  pomocy  

Ośrodka. 

W okresie od 29.07.2015r.  do  07.08.2015r.  21 dzieci  uczestniczyło w  koloniach  

organizowanych  przez GOPS  w  Czorsztynie  tj. Willa  „Karolina”  ul. Turystyczna . 

W miejscu wypoczynku do dyspozycji uczestników dostępny był autokar  przez cały 

okres trwania kolonii letnich  w  celu  organizacji  zaplanowanych  w programie kolonii 

wycieczek (Zakopane, Niedzica). 

Natomiast w okresie od 02.08.2015r.  do  13.08.2015r.  8 dzieci uczestniczyło  w  koloniach 

zorganizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego Komendę Hufca Kłobuck w 

Ośrodku Wypoczynkowym  „Koral”  w  Łebie. 

Koszty pobytu dzieci na koloniach przedstawiały się następująco: 

Czorsztyn -  21 dzieci  - koszt pobytu 1 uczestnika na koloni – 650 zł, całkowity koszt 

kolonii 13.650 zł (bez dojazdu), 

Łeba – 8 dzieci  -   koszt pobytu 1 uczestnika na koloni – 1.150 zł, całkowity koszt kolonii  

9.200 zł ( z dojazdem). 

 

Ponadto usługa przewozowa dzieci na kolonie do Czorsztyna oraz wycieczki po okolicach 



 

 

w trakcie trwania wypoczynku , w tym dowóz oraz przewóz wynosiła 6.200 zł, natomiast 

ubezpieczenie dzieci wyniosło 260 zł. 

Wyliczono: Koszt koloni    13.650,00 zł 

                     dojazd                6.200,00 zł 

                     ubezpieczenie      260,00 zł 

                                               20.110,00 zł  : 21  (ilość dzieci) =  957,62 zł całkowity koszt 

                                                                                                        kolonii na jedno dziecko wraz  

                                                                                                        z dojazdem i ubezpieczeniem) 

 

Ogólny koszt wyjazdu wyniósł  29.310,00 zł. 

 

Wypoczynek był współfinansowany z harmonogramu działań profilaktycznych w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Kłobuck na rok 2015  i  wyniósł  

14.000 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku sfinansował  ze środków własnych 

wyjazd w kwocie 15.310,00 zł. 

 

Wyliczono:   Koszt koloni    8.850,00 zł 

                      dojazd                6.200,00 zł 

                      ubezpieczenie      260,00 zł 

                                                15.310,00 zł  

 

 

p.o.dyrektora OSiR J.Krakowian –  jeżeli chodzi o   Akcję Lato  działalność OSiR skupiała 

się na 3 obiektach: stadion OSiR, basen kryty w Kłobucku  oraz  zalew w Zakrzewie. 

Po raz pierwszy udało się na stadionie w Kłobucku zorganizować  dużą imprezę  nocną  w  

dniu 10 lipca – był to tzw. pierwszy nocny  turniej siatkówki plażowej Kłobuck 2015. Była 

to bardzo udana impreza  i  trwała do godz. 7:00 rano. Było wielu chętnych. Impreza 

odbyła się pod opieką naszych  instruktorów .  

Główną sekcją, która funkcjonowała na stadionie, to była sekcja tenisa stołowego . 3 razy 

w tygodniu  młodzież szkolna  i dzieci brały udział w zawodach  oraz przede wszystkim 

w treningach tenisa stołowego. Podsumowaniem tych działań był turniej tenisa stołowego, 

który odbył się  w dniu 17 lipca br. 

W   kwietniu  przekazano strzelnicę  Stowarzyszeniu Zajawka . Na terenie strzelnicy w 

okresie wakacji miało miejsce szereg  imprez zorganizowanych przez młodzież. Dzisiaj 

można powiedzieć, że zagospodarowanie i oddanie tego obiektu, dało ogromne efekty. 

Stowarzyszenie Zajawka jest widoczne nie tylko na terenie OSiR, ale generalnie w całym 

Kłobucku. Wiele imprez, które miały miejsce w wakacje , na stadionie, czy na Rynku to 

były imprezy wspierane przez  Burmistrza  jak również przez OSiR.  

W okresie  wakacyjnym rozpoczęto pewne działania , aby Klub Sportowy  „ZNICZ”     

miał lepsze warunki do zawodów, treningów . W najbliższych dniach na Stadionie  OSiR  

zostaną  zamontowane  nowe wiaty  sportowe  dla gości  oraz gospodarzy.  W wakacje 

zostały zamówione, a teraz  odbędzie   się   ich montaż. 

Pomiędzy Stowarzyszeniem, Zniczem  a OSiR-em jest bardzo dobra współpraca , która 



 

 

przynosi  dobre  efekty. 

Osobiście jest bardzo zadowolony z działalności pływalni w okresie wakacji. Była bardzo 

duża aktywność  dzieci i młodzieży. Decyzją Burmistrza wprowadzono na terenie 

pływalni  bilety ulgowe  dla młodzieży, cena wynosiła  3,50 zł. Wdrożono również w tym 

okresie możliwość uczestniczenia rodzin w ramach  Dużej Karty Rodziny. 

W okresie wakacji  sprzedano 888 szt.  biletów ulgowych , natomiast  biletów dot. Karty 

Dużej Rodziny – 131 szt. 

Jak wynika z tego, że czasem obniżenie cen biletów powoduje to, że mieszkańcy chętniej 

korzystają   z basenu. 

Najistotniejszą rzeczą są nauki pływania, które  kiedyś  budziły emocje. Udało się od  

1 lipca br. wprowadzić tzw. bilety instruktorskie. Podpisał z 11 instruktorami , którzy mieli 

uprawnienia, umowy  na prowadzenie   lekcji instruktorskich . Wprowadzone zostały 

następujące ceny: 

50 zł – 1 osoba  (praca z instruktorem), 65 zł – 2osoby ,  80 zł  - 3 osoby. 

W okresie 2 miesięcy zarobiono  na tych biletach  kwotę  11.000 zł , czyli nie tylko 

bezpieczeństwo, ale również dochód dla gminy. Uważa, że posunięcie  związane z 

uporządkowaniem nauki pływania było zasadne pod względem bezpieczeństwa oraz 

względem finansowym. 

W okresie wakacyjnym była również prowadzona szkółka pływacka. Zajęcia odbywały się 

3 razy w tygodniu(poniedziałki, czwartki, soboty). W wakacje basen funkcjonował przez 

cały czas. 

Pod koniec wakacji basen został zamknięty z przyczyn technicznych, odbyło się  jego 

mycie, sprzątanie, żeby można było od 1 września rozpocząć  zajęcia dla dzieci. W tej 

chwili basen jest  całkowicie  obłożony, jeśli chodzi o szkoły.  

Jeśli  chodzi   o  zalew  na Zakrzewie, to  sezon  letni funkcjonował   od 23 czerwca   do  

31 sierpnia. Przed otwarciem sezonu, Burmistrz  podjął  działania,  aby poprawić 

infrastrukturę , która była dosyć zniszczona.  

Dokonano naprawy zniszczonych ławek, wszystko wykoszono, wykonano dużo prac 

porządkowych. 

Zbudowano grilla z którego dużo osób do dziś  korzysta. 

W okresie wakacji było zatrudnionych 4 ratowników. Zbiornik na Zakrzewie był czynny 

od godz. 10:00 – 18:00 .  

Podpisał również umowę z prywatną osobą , która wypożyczała rowery wodne, kajaki. 

Przez cały czas obiekt tętnił życiem. Przede wszystkim było bezpiecznie. Nikomu nic się 

nie stało. 

Na bieżąco była współpraca z Policją. W okresie wakacji Policja interweniowała 7 razy  

wobec osób, które łamały regulamin kąpieliska. 

Policja dokonała również 2 rutynowych kontroli w stosunku do naszych ratowników pod 

względem trzeźwości i bezpieczeństwa obiektu. Nie było żadnych uwag ze strony Policji . 

W przyszłym roku trzeba odnowić kilka rzeczy, bo jak się okazuje  altana  wymaga 

naprawdę  dużego remontu. 

Jeżeli chodzi o wakacje w szkołach, to były one zamknięte. Miały tam miejsce remonty, 

które zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. Wszystko zostało wykonane 

w terminie. Wszystkie dzieci, które wyjechały na wakacje szczęśliwie powróciły do szkól, 



 

 

nie było żadnych nieszczęśliwych wypadków ani nie zdarzyły się jakieś nieprzewidziane 

okoliczności. Wakacje były udane. 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – uzupełnił, że w sołectwach  również działają kluby 

sportowe, piłkarskie, siatkarskie (Biała) i  tam też  te zajęcia  z  dziećmi  przez   wakacje  

były prowadzone. Uważa, że  Radny M.Woźniak też w tej  kwestii  też  będzie mógł  coś   

powiedzieć. Również  Radny T.Wałęga  również  prowadzi klub sportowy dla dzieci . 

Osobiście  może  powiedzieć  o Klubie Sportowym „OKSZA „ Łobodno. Takie zajęcia 

treningowe przez  ten okres wakacyjny z młodzieżą  były prowadzone. 8 sierpnia 2015r. 

odbył się turniej piłki nożnej  w  ramach festynu sportowego, który jest organizowany  co 

roku. W turnieju brały udział drużyny z całej gminy. Był to turniej dla juniorów starszych  

i młodzików. 

  

Radna E.Kotkowska – nadmieniła, że oprócz imprez sportowych, odbyło się kilka 

festynów, między innymi na Niwie Skrzeszów. Przy okazji podziękowała za przybycie  

i pomoc  w jego  organizacji  Dyrektorowi OSiR, ZDiGK oraz  Burmistrzowi  i  radnemu 

M.Wojtyskowi. Rozegrany został również turniej między drużyną  ZNICZ 2005  a drużyną 

z Kamyka.  

Odniosła się do nocnej imprezy turnieju siatkówki plażowej 2015. Osobiście uczestniczyła 

w tej imprezie. Uważa, że była to świetna zabawa. Dopisali goście praktycznie z całej 

Polski. Imprezę wygrała drużyna Roberta Szczerbaniuka, reprezentanta Polski  w  

siatkówce  mężczyzn, obecnie grającego w lidze czeskiej i Dariusza  Parkitnego , który jest 

zawodnikiem   ZAK SA  Kędzierzyn Koźle. 

Impreza była bardzo udana, jeśli chodzi o integrację, sposób przeprowadzenia. Impreza 

była na wysokim poziomie. 

W imieniu mieszkańców prosi o jak  najwięcej takich imprez. 

Jeśli chodzi o basen, to dobrze że został wprowadzony ten bilet instruktorski , jest to 

wspaniałe rozwiązanie.  

Natomiast w kwestii  ceny biletu , jeżeli jest takie duże zainteresowanie, to zapytała  czy 

Dyrektor OSiR   ewentualnie  nie myślał   o  jej  obniżeniu   np. o 10 zł  dla 1 ucznia i  1 

instruktora ,   o 5 zł przy 2 czy 3 osobach. Czy to nie cieszyłoby się jeszcze większym 

zainteresowaniem, jeżeli widać, że    już   jest  z tego tytułu dochód. 

Natomiast jeśli  chodzi  o  zbiornik Zakrzew, to zauważyła, że  oprócz tego, że mnóstwo 

osób  miejscowych  uczestniczyło  w rekreacji  na  tym zbiorniku,   było  dużo osób  

przyjezdnych.  Świadczy o tym, że jest to kapitalna promocja  naszego  obiektu , gminy i 

powiatu. Uważa więc, że warto w niego inwestować, rozwijać, rozbudowywać, poprawiać 

i ulepszać, aby  była to wizytówka  i  miłe  miejsce  do spędzania  czasu dla naszych 

mieszkańców. 

 

p.o.dyrektora OSiR J.Krakowian –  oczywiście decyzję o cenach biletów  instruktorskich 

może  podjąć  tylko Burmistrz . W związku z tym zwróci się do Burmistrza  z  taką  

propozycją.  Uważa, że czasami lepiej tą cenę obniżyć, bo jest  wtedy  więcej chętnych  niż  

dać   cenę zaporową.   

Jeśli jest taka potrzeba i widać dobry efekt ekonomiczny, to jak najbardziej jest to bardzo 



 

 

słuszna uwaga. Uważa, że jest to też w interesie dla dzieci i młodzieży. 

 

Radny M.Woźniak – jeśli chodzi o działalność klubu sportowego, to otrzymano dotację z 

budżetu gminy. Na tą chwilę klub się formułuje . Latem szkoła w Białej przechodziła 

gruntowne malowanie , to nie działo się tam zbyt wiele. Natomiast szkoła posiada boisko 

do piłki plażowej , które zostało wyremontowane własnymi siłami (nowy piasek, siatka, 

pomalowane  słupki  itd.). Na boisku młodzież  grała praktycznie cały dzień.  

Jednocześnie poinformował, że zgłoszono się do  IV ligi  profesjonalnej siatkówki  i będą 

drugą drużyną w  powiecie  (bo w gminie jedyną, a w powiecie jeszcze zgłosiły się 

Krzepice do II ligi , będą prawdopodobnie odbywane mecze derby Powiatu Kłobuck w 

Krzepicach  i  w Kamyku ). Dzięki  Burmistrzowi trenują w Białej  i  w  Kamyku   (sala w 

Białej  nie  spełnia warunków do IV ligi). Wszystkie wpisowe (na koszulki znaleźli 

sponsorów) , piłki, woda, obsługa księgowa  są pokryte z dotacji  z budżetu gminy  i bez 

tej dotacji klub nie mógłby istnieć.  

W przyszłym roku mają zapewnione pewne fundusze, ale też bez  dotacji z budżetu nie 

będą w stanie utrzymać się finansowo w lidze. Największe koszty stanowią sędziowie  i 

dojazdy. 

 

Radny T.Wałęga – poprosił aby usystematyzować jakieś zasady korzystania klubów, jeżeli 

chodzi o obiekty OSiR. W tej chwili występuje jako Wiceprezes Akademii Sportu Kłobuck. 

Mają miejsce takie sytuacje po stronie konkurencyjnego  ZNICZA Kłobuck , że  

20-osobowa grupa dzieci praktycznie zastawia całe boisko boczne. Chodzi o to, że boisko 

jest na tyle duże, że taka grupa dzieci ze ZNICZA może trenować na jednej połówce 

boiska, a grupa dzieci z Akademii Sportu na drugiej połowie. 

 

Odniósł się również  do akcji   firmy Dulux.  

19 września w sobotę dzięki wygraniu przez miasto Kłobuck konkursu w akcji Dulux Let's 

Colour Polska pomalowano budynek klubowy Znicza Kłobuck na terenie Ośrodka Sportu 

i Rekreacji.  

Pierwotnie miało to być Przedszkole Nr 1,  jednak  na 2 tygodnie przed planowaną 

realizacją  okazało się, że firma DULUX    nie będzie w stanie takiego obiektu pomalować. 

Zapadła decyzja o  przeniesieniu tego malowania na obiekt   budynku  ZNICZA  na 

terenie  OSiR-u. 

Projekt pierwotny zakładał  malowanie przedszkola w planety  z  naciskiem  na tą 

astronomiczną  szatę.  W momencie, kiedy zmieniono na inny obiekt sportowy, gdzie klub 

piłkarski, którego barwy są czerwono zielone, jest tak pomalowany, to uważa, że nie 

takiego   efektu oczekiwano na budynku ZNICZA. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – gmina nie była gospodarzem tej akcji. Można było tylko zrobić 

jedno, wskazać budynek. Uznano, że budynek ZNICZA  będzie najlepszym 

rozwiązaniem. Oczywiście jest tu błąd organizatorów nieadekwatny do przeznaczenia 

budynku . Mogli zmienić ten projekt, kolorystykę, był jeszcze czas. Mogli się porozumieć 

w tej kwestii.   

Biorąc pod uwagę kwestię tych wszystkich akcji  sportowych, to dobrze że radni angażują 



 

 

się w organizację różnych imprez . Oczywiście gmina w jakiś sposób w  ramach 

możliwości finansowych czy  organizacyjnych wspiera te wszystkie akcje  i oby tych akcji 

było jak najwięcej, bo jest to też okazja do integracji mieszkańców. Uważa, że trzeba to 

kultywować. Radni też powinni wspierać te inicjatywy również  swoją  obecnością.  

Natomiast w  kwestii budynku ZNICZA  to w najbliższym czasie zostaną wymienione 

boksy dla rezerwowych zawodników jeszcze przed derbami ZNICZ-Oksza . Zamówione 

też zostały nowe litery blokowe z nazwą ZNICZ Kłobuck nad trybunami. Podejmowane są 

te działania, żeby o ten Ośrodek Sportu i Rekreacji zadbać.  

Wracając  do zalewu na Zakrzewie, to w przyszłym roku będzie się starał  albo 

wyremontować, albo wymienić ławki . Ilość osób  tam przebywająca i korzystająca z 

ławek jest na tyle duża, że warto zainwestować w ten Ośrodek. 

Nie udało się w tym roku postawić kolorowej reklamy zapraszającej na ten Zalew. Uważa, 

że miejsce na rogu ul. Staszica i ul. Zakrzewskiej będzie idealnym miejscem, aby pokazać 

osobom z zewnątrz kierunek na zalew. 

 

p.o.dyrektora OSiR J.Krakowian –  odniósł się do sprawy pomalowanego budynku 

klubowego ZNICZA. Uważa, że  są tam pewne akcenty sportowe. Budynek ten w 

ostatnich latach był bardzo szary  i wprowadzenie pewnej kolorystyki  powinno 

prowadzić do tego, żeby sport był jakąś radością.  

Ponadto podjął jeszcze decyzję dot. dokończenia malowania toalety  oraz wejścia do hali. 

OSiR nabrał ciekawego kolorytu 

 

Radny M.Wojtysek – zapytał  o możliwość remontu basenu odkrytego, może warto 

byłoby się nad tym  zastanowić . 

  

Burmistrz J.Zakrzewski -  oczywiście  podejmowane są pewne działania . Ostatnia decyzja 

jaka została podjęta, to  Dyrektor OSiR-u   jako  gospodarz  obiektu będzie zlecał  

koncepcję zagospodarowania wraz z podziałem  na  etapy  całego OSiR-u. W tej koncepcji 

jest przewidziane przede wszystkim rozbudowa strzelnicy , skatepark , remont  pływalni, 

remont trybun, remont płyty, odbudowa bieżni , ewentualnie budowa placu zabaw z 

prawdziwego zdarzenia. Chce stworzyć projekt , który może nie będzie zrobiony naraz , 

ale będzie również  projektem technicznym z pozwoleniem na budowę, który będzie 

etapowany. Dlatego, że na część rzeczy da się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, a na 

część będzie trudno pozyskać jakieś środki. Trzeba więc go   etapować, aby nie zamykać 

sobie drogi . Na pewno da się pozyskać  środki na strzelnicę . Jest duża  szansa, żeby w 

ramach tzw. CUS  rozbudować strzelnicę i tam stworzyć Centrum Usług Społecznych. To 

samo dotyczy skateparku czy placu zabaw. Prawdopodobnie basen trzeba budować na 

nowo, bo w zasadzie została tylko niecka. Koncepcja będzie zlecona również z 

wizualizacją całego Ośrodka. Koncepcja będzie  zlecona jeszcze w tym roku. Dyrektor 

OSiR już posiada środki na ten cel. Pozostaje tylko kwestia wyboru firmy, która będzie to 

robiła. 

 

p.o.dyrektora OSiR J.Krakowian – Ośrodek Sportu i  Rekreacji latem jest bardzo 

atrakcyjny również dla młodzieży, która sport traktuje inaczej.  



 

 

Każdego roku wymieniane są  krzesła za ok. 10.000 zł – 12.000 zł . 

Z uwagi na to, że obiekt  był  notorycznie niszczony, Burmistrz podjął  decyzję  o 

przystąpieniu   do opracowania koncepcji monitoringu  na terenie całego OSiR-u. W tej 

chwili oczekują na oferty. Jest to chyba najlepsza forma zabezpieczenia obiektu. Mimo że   

Policja wysyłała patrole, to niszczenie dalej  miało miejsce. 

 

Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała – uważa, że monitoring,  to jest wspaniała sprawa 

i to się opłaca. Odnośnie basenu otwartego, dobrze byłoby, aby ktoś miał jakiś pomysł   na 

wielofuncyjność  tego obiektu, bo jego utrzymanie  jest  bardzo  kosztowne  i  dość  

ryzykowne. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – ma przykłady mniejszych miast  i  gmin, gdzie  basen   

przynajmniej  nie przynosi  strat,  nie ma też  obowiązku przynosić zysków. Chodzi o to, 

żeby wpływy z tego basenu pokrywały koszty  utrzymania. Uważa, że jeżeli będzie to w 

tym miejscu, to należy wziąć pod uwagę, że 3/4 kosztów i  tak  pokrywamy: księgowość , 

administracja, obsługa techniczna to jest, pozostaje nam tylko ratownik i  potrzeba tylko 

konserwacji  i napraw. To są główne koszty, które powodują że ten basen powinien 

przynosić dochody. 

Uważa, że dzisiaj technologia jest tak zaawansowana , że może nam się uda zamontować 

również solary do podgrzewania wody i  to spowoduje, że ten okres korzystania z basenu 

będzie  dłuższy. Również technologie oczyszczania wody są dzisiaj   dużo lepsze  i 

ekonomiczniejsze . To też wpływa na całość kosztów.  

Mając więc informację z innych gmin gdzie te baseny funkcjonują , w pierwszym roku  nie 

przynosiły dochodu, a w tym roku odnotowano nawet zysk.  

Uważa, że jeżeli się  wszystko dobrze zorganizuje , nie powinno przynosić to  strat. 

 

Radna E.Kotkowska – popiera zdanie Burmistrza. Natomiast  uważa, że taka inwestycja 

to nie na ten  rok, ani nawet na przyszły . Myśli, że  powinniśmy z budową poczekać na 

środki unijne, które pozwolą nam współfinansować taką inwestycję, bo samych nas na to 

nie będzie stać. Ale za chwilę mamy okres zimowy i jeżeli chodzi o lodowisko, to byłaby  

świetna  inicjatywa, gdyby powrócono do tematu lodowiska na naszym terenie. Jednak 

mimo wszystko uważa, że  Rynek, byłaby jednak najdogodniejszym miejscem. Oczywiście 

tutaj  Unia nam już nie pomoże  w budowie. Trzeba by było wygospodarować własne 

środki. Wiąże  się z tym na początku wypożyczalnia i pewnie zakup na początku  sprzętu: 

łyżew, butów itd. Jest to temat, który przyciągnąłby pewnie dużo mieszkańców. Rynek 

byłby odpowiedni z dobrą muzyką  i  dodatkowo z  jakąś niewielką restauracją czy 

szklanym ogródkiem. Może nawet taki dzierżawca by współfinansował koszty tego 

lodowiska.  

 

Burmistrz J.Zakrzewski –   temat lodowiska, pod względem atrakcyjności miasta na 

pewno by temu się przysłużył. Jednak są to też duże koszty. Wypożyczenie  lodowiska to 

jest koszt ponad 100.000 zł . Oczywiście  można  poszukać  wsparcia  firm, sponsorów  itd. 

mimo że Rynek będzie  już odblokowany komercyjnie,   to  będą to jednak duże koszty. 

Uważa, że nie tylko  musi być  akceptacja Rady, ale również mieszkańcy muszą się 



 

 

wypowiedzieć w  tej  kwestii  na  zasadzie  sondażu. Chodzi o to, aby  był  oddźwięk 

społeczny  i  akceptacja  społeczeństwa. Skoro radni są zgodni co do pomysłu urządzenia 

lodowiska,  to  osobiście nie sprzeciwia się temu.   

Zobowiązał się przygotować na następne posiedzenie komisji pełne koszty , oferty, 

propozycje . 

Oczywiście  też  uważa, że  najlepszym miejscem byłby Rynek, ale jest problem, bo jest  on  

pochyły. Trzeba by go najpierw wypoziomować, a   koszty  samego wyrównania  terenu, 

żeby był jeden poziom  są  też  duże. 

W chwili obecnej są to tylko rozmowy wirtualne.   Kiedy przygotuje  informacje i będą 

jakieś konkrety, wówczas radni podejmą decyzję w tej kwestii. 

  

Radna B.Błaszczykowska – zwróciła  uwagę, że  w  odczuciu  społeczeństwa   lodowisko 

powinno  stanąć  na  Rynku  w Kłobucku. Powinno być w miejscu  dostępnym  dla 

wszystkich, najlepiej  w  centrum  miasta, gdzie oprócz  lodowiska  będą  jeszcze  jakieś  

imprezy świąteczne. Może to być jarmark bożonarodzeniowy o którym była  już  mowa  w 

ubiegłym  roku  i  oczywiście  piękny  świąteczny wystrój z choinką. Jeśli chodzi  o 

lodowisko, to jest za tym zarówno młodzież jak i dorośli. Nie  chcą  jeździć  do 

Częstochowy, chcą mieć lodowisko  na  miejscu w Kłobucku. 

W internecie doszukała się lodowisk używanych, których zakup  kształtuje się w cenie 

wypożyczenia,  może byłoby to bardziej opłacalne. Żywotność takiego sztucznego 

lodowiska jest ok. 8-10 lat, a koszty utrzymania są 4-5- krotnie mniejsze  niż lodowiska 

naturalnego.  Należałoby się  nad tym zastanowić.  

 

Natomiast jeśli chodzi o wszystkie inne imprezy, które się odbyły, odczucie społeczeństwa 

jest bardzo pozytywne.  

 

p.o. dyrektora MOK W.Krysiak – wyjaśnił, że MOK po odejściu Dyrektora, cały czas 

funkcjonuje  normalnie. W tym roku podczas  Akcji Lato było wyświetlanych 9 projekcji 

filmowych dla dzieci. Projekcje odbywały się w każdą środę  w miesiącu lipcu i sierpniu  

o  godz.11:00 . Były to bajki dla dzieci. Na każdym seansie było ok. 150 dzieci. Koszt 

wynajmu  i wyświetlenia 1 filmu 600 zł + ZAiKS 184,50 zł za każdy film. Są to duże kwoty. 

Na początku przed pierwszymi  seansami  w  miesiącu  lipcu  i  sierpniu odbyły  się  

spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji na temat bezpiecznych 

wakacji. W czasie  wakacji odbyło  się  8 warsztatów fotograficznych  (4 – w poniedziałki   

lipca  i  4 - w piątki sierpnia).Poprowadził je między innymi Pan Sławomir Jodłowski 

artysta fotograf  z Częstochowy . Udało się to między innymi dzięki wsparciu 

finansowemu  LGD „Zielony Wierzchołek Śląska. Odbyły się   2 warsztaty  teatralno-

wolkalne  prowadzone przez aktora Bogdana Wąchałę  w dniach 24.07.2015r.  oraz  

20.08.2015r.  

Odbyły się również 2 warsztaty ceramiczne  4  i 11 sierpnia 2015r. , warsztaty wokalne  w 

dniu  3 lipca , warsztaty instrumentalne  - 17 lipca , konkurs  piosenki  karaoke  10 lipca , 

konkurs plastyczny kredą po asfalcie – 25 sierpnia  

Ponadto zorganizowano akcję „Ożywić  Rynek”. W ramach tej akcji  w dniu 5 lipca 

wystąpił teatr Gry i Ludzie, który  realizuje  spektakle  plenerowe  wystąpił   z 



 

 

przedstawieniem dla  dzieci  „Opowieści  Wagantów” . 

26 sierpnia odbył się spektakl teatralny przygotowany przez  teatr  MAŁGO   z  

Częstochowy  pt.”Przygody niesamowitego Jasia”. 

9 sierpnia miał odbyć się na Rynku  występ młodzieżowego  zespołu rockowego  

TERAPIA , ale  ze względu na temperaturę (pow.40°C) -  impreza została przeniesiona na 

salę widowiskową . 

15 sierpnia  odbyło się Święto Wojska Polskiego , w trakcie wystąpiła Orkiestra Dęta z 

Białej  oraz  zespół muzyczny   Royal Dance 

Po zakończeniu Akcji Lato jest prowadzona  normalna działalność  MOK  czyli powracają 

zajęcia  wszystkich  kół  zainteresowań.  

 

Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała – w kwestii  lodowiska, jeżeli  nie  można tego 

robić na Rynku , to z powodzeniem  można go zrobić na terenie stadionu. 

Zaoferował swoją pomoc  przy jego  realizacji, gdyż ma pewne doświadczenie w tej 

kwestii. W przeszłości  zrobił  takie lodowisko  na kortach. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – poinformował, że w najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty 

konkurs na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. 

  

 

 

Ad.9.  

Sprawy różne. 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – odczytał  pismo skierowane do Komisji Edukacji 

Pana Mateusza Janika  z prośbą o  nadanie  rondu  na  skrzyżowaniu ulic Wieluńskiej,  

3 Maja, Częstochowskiej  i  Stanisława Staszica  imienia  Rotmistrza  Witolda Pileckiego. 

 

Ponadto  poinformował, że nie był w stanie  uzyskać opinii   Radcy Prawnego  w  sprawie  

jakie kompetencje mają  powołane zespoły  do wizytacji  placówek oświatowych. Poprosił 

o wyrozumiałość . Opinię taką przedstawi  na następnym  posiedzeniu  komisji. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – zwrócił uwagę na to, że wokół tej wizytacji  w placówkach 

oświatowych , urosła  jakaś  dziwna atmosfera. Na spotkaniu  z  dyrektorami szkół i 

przedszkoli  wyjaśniono tą  sprawę. Uważa, że doszło do nieporozumienia, dlatego, że  się 

myli  Komisję Rewizyjną z Komisją  Edukacji . Członkowie Komisji Edukacji zawsze 

wybierali się do szkół  nie z  wizytacją, ani kontrolą, tylko w dobrej wierze, żeby zobaczyć 

jakie szkoła ma warunki, jakie potrzeby, jak funkcjonuje   itd. 

Nie rozumie więc tej dyskusji , bo uważa, że to służy szkole, a nie wręcz odwrotnie . 

Dobrze, że radni się interesują, poświęcają  swój  czas, zobaczą  naocznie  co  i  w  jakim  

jest stanie, co jest pilne,  to jest przede wszystkim dla dobra szkoły. 

Nie rozumie czasami postawy dyrektorów, którzy się obawiają  wpuszczenia 

jakiejkolwiek komisji , a przecież   radny  jest  przedstawicielem  też  władzy 



 

 

uchwałodawczej. Więc   siłą  rzeczy, jeżeli  coś  chcą , to  niech  pokażą   radnym swoje 

potrzeby.  

Uważa, że nie ma sensu pytać o opinię Radcy Prawnego, bo każdy radny ma prawo  wejść 

do placówki. Po prostu wystarczy umówić się z dyrektorem, wyjaśnić mu cel wizyty i nie 

będzie z tym problemu. Dyrektorzy mają wiedzę  na czym mają  te wizyty polegać , nie 

mają co do tego obaw. 

Jeżeli dyrektor jakiejś placówki  będzie robił problemy  nie wpuszczenia na teren placówki 

bądź nie udzielenia informacji , to będzie z nim rozmawiać  i  wyjaśniać że jest w błędzie. 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – uważa, że jest kwestia nazewnictwa. Użyto 

niewłaściwego sformułowania „wizytacja” . Nazwa ta źle się dyrektorom kojarzy. Można 

to nazwać  wizyta, albo  spotkanie  robocze . 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zaproponował , aby  te wizyty  nazwać „przegląd  

przygotowania  szkół” czy „potrzeby szkół” . 

Zostało to wyjaśnione z dyrektorami szkół i nie powinno być problemu. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – jest za tym, aby temat zakończyć. Nie zna sytuacji, 

aby kiedyś dyrektor nie był przychylny radnemu , wręcz sami zapraszają  z różnych 

okazji, czyli chcą widzieć tych radnych. Ponieważ jest to zaplanowane, to trzeba to 

wykonać. Niekoniecznie  musi  się to nazywać  „wizytacja”, ale  w  każdym  słowie  jakie 

by  się nie użyło, nie  ma   żadnego podtekstu. 

Uważa, że żaden z dyrektorów nie odmówi takiego spotkania. 

 

p.o.dyrektora OSiR J.Krakowian – poinformował, że odbyły się 3 spotkania z 

dyrektorami.  Sytuacja  w oświacie jest  już  stabilna, a dzięki wprowadzonym zmianom 

udało się sporo zaoszczędzić. Ocenę Dyrektora Oświaty, podzieliła  szefowa  związków 

zawodowych, która uznała że współpraca z Burmistrzem układa się bardzo dobrze.  

Mamy 4  nowych dyrektorów, są nowi zastępcy, atmosfera jest dobra. 

Udało się zatrzymać korzystanie przez nauczycieli z urlopów zdrowotnych. W  tamtym 

roku było 18 urlopów zdrowotnych, w tym roku tylko jeden nauczyciel skorzysta z 

rocznego urlopu na podratowanie zdrowia. Urlopy zdrowotne kosztowały nas blisko 700 

tys. zł. Teraz uda się te pieniądze zaoszczędzić.     

Jeszcze w maju i czerwcu, po ograniczeniach etatów w bibliotekach i wśród pedagogów, 

sytuacja w oświacie rzeczywiście mogła wyglądać dla niektórych nauczycieli groźnie . 

Zgodnie z  przewidywaniami zmieniło się to z końcem sierpnia, kiedy już dokładnie 

wiadomo, ilu nauczycieli skorzysta z urlopów. Dzięki temu można było uzupełnić 

brakujące godziny w szkołach. W  tej  chwili nie  ma  powodów   do obaw. 

Zakupiono samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych . W tej chwili jest ponad  

18 dzieci niepełnosprawnych.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – potwierdził, że mimo wielkich obaw w oświacie  jest spokój. 

 

Radny J.Batóg – zawsze komisja czy radni mają prawo iść  do placówki. Nie było 



 

 

przypadku  aby  dyrektor  nie  chciał  rozmawiać  z  radnym  i  nie dzielił  się  

wiadomościami . Osobiście często też odwiedzał  szkoły,  przedszkola   i  nikt  nie  robi z 

tego powodu żadnych  problemów. 

Dyrektorzy są otwarci  na rozmowę i jeżeli tylko dyrektor jest obecny to każdego radnego 

na pewno przyjmie. Rozmawia się o potrzebach, problemach, dzieli się sukcesami itd.  

Wiedza ta jest niezbędna radnemu przy podejmowaniu różnych decyzji. 

 

Radny M.Woźniak -  uważa to za bardzo nagłośniony temat. Jakaś gazeta coś napisała, a 

radni to już tyle czasu omawiają.  

Proponuje zakończyć temat i robić swoje. 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – zobowiąże te  grupy robocze do organizowania się 

i wizyty grup  roboczych  w poszczególnych szkołach . 

 

 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji  Edukacji Publicznej, 

Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury, Sportu i Turystyki  T.Kasprzyk  o  godz. 11:50  

zamknął   posiedzenie.  

      

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk 

      Protokołowała:   Danuta Kowalik 

                                                                        

 

 

 

 

 

 


