
Kłobuck, dnia 25 sierpnia 2022 r.  

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

Protokół nr 8/2022 

Obrady rozpoczęto 25 sierpnia 2022 o godz. 09:40, a zakończono o godz. 10:30 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 

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 7/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 19.07.2022 r. /projekt 
protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/  
 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu Nr 7/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 19.07.2022 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: 1, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
ZA (5) 
Angelika Borowiecka-Idziak, Ewelina Kotkowska, Bartłomiej Saran, Andrzej Sękiewicz, 
Marcin Wojtysek 
BRAK GŁOSU (1) 
Mateusz Woźniak 
 



 
 
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
407/XL/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022. 
 
Przewodniczący GKRPA J. Krakowian zreferował w/w projekt uchwały. 

Radna E. Kotkowska poprosiła o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zwiększenia wpływów z 
tzw. małpek - skoro do budżetu wpłynęło 140 000 zł, a zwiększamy o 240 000 zł. 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że jeśli za I półrocze z tyt. wpływów z części opłat 
za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml w obrocie 
hurtowym do budżetu wpłynęła kwota 140 000 zł, to bezpiecznie założono, iż zwiększenie 
wpływów o 100 000 zł w II półroczu jest realne. Odniósł się do wpływów z w/w tytułu w 
roku poprzednim i sporego wzrostu tej kwoty w bieżącym roku. Wyjaśnił, że wprowadzone 
do Rezerwy Burmistrza Kłobucka środki umożliwią zdecydowanie prostszą drogę 
przyznawania i rozliczania dofinansowania dla zgłaszanych inicjatyw m.in. przez organizacje 
społeczne, stowarzyszenia czy kluby sportowe na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Nawiązał do skomplikowanej 
procedury rozliczania tych środków w drodze konkursu. Podkreślił, że zapewne całość 
środków nie zostanie rozdysponowana do końca roku i pozwoli na wsparcie przyszłorocznych 
przedsięwzięć. 

Głosowano w sprawie: 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 407/XL/2022 z dnia 
29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
ZA (5) 
Angelika Borowiecka-Idziak, Ewelina Kotkowska, Bartłomiej Saran, Andrzej Sękiewicz, 
Marcin Wojtysek 
BRAK GŁOSU (1) 
Mateusz Woźniak 
 
5. Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. 
 
Burmistrz J. Zakrzewski przypomniał kwestię inwestycji dotyczących: dwóch bloków 
żywieniowych, boiska w Łobodnie, sali gimnastycznej w SP nr 1 w Kłobucku. Szkoły 
przeprowadziły znaczące remonty w ramach funduszu remontowego, są przygotowane do 
rozpoczęcia roku szkolnego. Ilość oddziałów pozostaje bez zmian. Nawiązał do możliwej 
reformy dotyczącej zwiększenia pensum oraz wprowadzonej dodatkowej funkcji pedagoga 
specjalnego. 



6. Sprawy różne. 
 
Radna Angelika Borowiecka-Idziak poruszyła temat dotyczący zagospodarowania placu 
wokół Szkoły Podstawowej i przedszkola w Kamyku. Zapytała, czy z projektu zostały 
wyłączony plac zabaw? 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że nie. Projekt zawiera plac zabaw z elementami 
siłowni. 
 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Bartłomiej Saran 

  

 
Przygotował(a): Magdalena Kuczera 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 


