
Kłobuck, dnia 13 maja 2022 r.

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

Protokół nr 5/2022
5 Posiedzenie w dniu 13 maja 2022 
Obrady rozpoczęto o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:45 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. 

2. Zmiany w porządku obrad.

Nie zgłoszono.

3. Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 14.04.2022 r.   /projekt 
protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 14.04.2022 r. /projekt protokołu 
został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/. 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Angelika Borowiecka-Idziak, Ewelina Kotkowska, Bartłomiej Saran, Andrzej Sękiewicz, 
Marcin Wojtysek
NIEOBECNI (1)
Mateusz Woźniak

4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy w Kłobucku.



Dyrektor GOPS T. Duraj-Stefańska zreferowała w/w projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:
Wypracowanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy w Kłobucku.. 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Angelika Borowiecka-Idziak, Ewelina Kotkowska, Bartłomiej Saran, Andrzej Sękiewicz, 
Marcin Wojtysek
NIEOBECNI (1)
Mateusz Woźniak

5. Zapoznanie się z naborem do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli na 
rok szkolny 2022/2023.

Sekretarz S. Piątkowska przedstawiła w/w informację.
Informacja dołączona pod protokołem.

6. Ogólne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli w roku 
szkolnym 2022/2023.

Sekretarz S. Piątkowska przedstawiła w/w informację. Wyjaśniła, że zapewne do momentu 
rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 zajdzie konieczność

 modyfikacji arkuszy organizacyjnych i przedstawiona sytuacja ulegnie zmianie. 
Informacja dołączona pod protokołem.

7. Plan inwestycji w obiektach oświatowych w roku 2022/2023.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował o: zaplanowanej realizacji bloków żywieniowych w 
SP Nr 2 i PG nr 2; trwających inwestycjach dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego i 
innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Łobodnie oraz 
budowy sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Kłobucku; projekcie przebudowy boiska przy SP 
nr 3 w Kłobucku. Nawiązał do wewnętrznych inicjatyw szkół w ramach których powstał plac 
zabaw przy SP nr 1,  doposażono salę komputerową w ZSP w Łobodnie.

8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.

Dyrektor GOPS T. Duraj-Stefańska przedstawiała w/w informację.

Komisja przyjęła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.

9. Sprawy różne.

Radna E. Kotkowska odniosła się do artykułu w mediach społecznościowych o sytuacji dot. 
zaniedbanych placów zabaw.



Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że jest to manipulacja ze strony portalu. Podkreślił, 
że telefonicznie mieszkańcy mogą zgłaszać do urzędu wszystkie interwencje dotyczące 
funkcjonowania miasta. Takie zgłoszenia są natychmiast kierowane do odpowiednich 
jednostek, celem rozwiązania problemu.

Przewodniczący Komisji B. Saran zapytał, czy w drugim półroczy br. gmina może mieć 
problemy z poniesieniem kosztów dotyczących zużycia energii? Czy na spotkaniach 
subregionu takie tematy są poruszane?

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, że zapewne będą zmiany i przesunięcia budżetowe. 
Zmniejszenie pit może spowodować zmniejszenie wpływów. Odniósł się do kwoty 
planowanej rekompensaty dla jst w związku z podwyżkami cen energii i obniżką pit. 
Poinformował również, że co do kwoty 3 700 000 z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej za 
rok poprzedni, nie ma jasnych wytycznych, czy można je przeznaczyć na wydatki bieżące. Z 
braku innej możliwości finansowania wydatków bieżących część tej kwoty jest wprowadzana 
do budżetu br. jako wolne środki. Grozi to pogorszeniem wskaźników, ale póki co środki na 
wydatki bieżące w budżecie gminy są. Na spotkaniach subregionu takie tematy są poruszane i
wypracowywane są wspólne stanowiska w sprawie.

Radna E. Kotkowska zapytała o zaległości podatkowe dot. destylarni i możliwą jej sprzedaż.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że zobowiązania firmy względem gminy są wpisane 
w hipotekę. W momencie sprzedaży destylarni możliwe będzie odzyskanie większości 
środków. Procedowana jest ściągalność bieżącego podatku, podatek jest naliczany. Po raz 
kolejny firma jest wzywana do złożenia deklaracji podatkowej.

Radna E. Kotkowska zapytała, czy jest możliwa reaktywacja zamku w Kłobucku.

 Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, że wszystko zależy od właściciela obiektu.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran

 

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


