
 

 

 
 

                                                            Protokół Nr 5/2015 

                                     z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, 

                                         Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury 

                                                             Sportu i Turystyki 

                                                  odbytego w dniu   16.03.2015r. 

 

 

Radni obecni wg załączonej listy obecności.  

 

      Proponowany  porządek posiedzenia:  

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji:  

     - Nr  3/2015  z  dnia  09.02.2015r. 

     - Nr  4/2015  z  dnia  24.02.2015r. 

     /projekty protokołów zostały umieszczone 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.  Ocena realizacji wypoczynku  zimowego dzieci  i  młodzieży  w  gminie  Kłobuck.   

4.  Informacja dotycząca aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

5.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  utworzenia  odrębnego 

      obwodu  głosowania  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej. 

6.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie   zmiany  siedziby 

     obwodowej  komisji  wyborczej. 

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

     Honorowego Obywatela Gminy Kłobuck dla doktora Teofila Władysława Beliny 

     -Brzozowskiego. 

8.  Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych 

     stopniach  awansu  zawodowego  w  placówkach  oświatowych Gminy  Kłobuck  w 

     2014 roku. 

     /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

     w  BIP    www.bip.klobuck.akcessnet.net/  - Sprawozdania 

9.  Sprawy  różne. 

 

 

 
      Ad.1 

Przewodniczący Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  

Kultury  Sportu  i  Turystyki  otworzył  posiedzenie   komisji. Powitał   przybyłych  na  

komisję.  Przedstawił  propozycję  porządku  obrad  komisji. 
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Poprosił  o  wycofanie  z   porządku  obrad  komisji  pkt. 7  tj.    projektu  uchwały    w  

sprawie  nadania   pośmiertnie tytułu   Honorowego Obywatela Gminy Kłobuck dla 

doktora Teofila Władysława Beliny -   Brzozowskiego. 

Do  opiniowania  tego  projektu  jest  powołana  odrębna  Komisja  Nadawania  tytułu 

Honorowego Obywatela  Gminy Kłobuck, której  posiedzenie  odbędzie  się  23 marca 

2015r.  

Komisja  jednogłośnie  głosowała   za  wykreśleniem  pkt.7  z  porządku obrad.   

 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – poprosił  o wprowadzenie  do  porządku  obrad  komisji  

projektu  uchwały   w  sprawie  przyjęcia  Programu  dla  rodzin  wielodzietnych „Gmina 

Kłobuck  dla   rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

Nadmienił, że  projekt  ten   był  omawiany  na  poprzedniej  komisji, gdzie  wskazane   

zostały  pewne  błędy , a  teraz  zostały  one  skorygowane.  

 

Przewodnicząca Rady  D.Gosławska – zapytała  odnośnie pozostałych  projektów  

uchwał , które będą  proponowane   do  wprowadzenia, dlaczego są  wprowadzane  w  

trybie nagłym  z  pominięciem  § 19 ust. 1 Statutu Gminy Kłobuck, który  mówi, że 

projekty uchwał zgłasza się do przewodniczącego Rady Miejskiej, na co najmniej 14 dni  

przed  terminem  sesji. Natomiast  informację, że następna  sesja  jest   planowana      na   

dzień  24 marca br. przekazywała   już na poprzedniej sesji . 

Jest to jednak  akt prawa miejscowego, z którym  Radni powinni się   zapoznać wcześniej,     

dogłębnie  go  przeanalizować, żeby później nie było  zbędnych  dyskusji . 

Uważa, że  zapis § 19  musi być zachowany. Dzisiaj będzie  głosowała  przeciwko 

wprowadzeniu  uchwały. 

       

Kierownik  GOPS  K.Janicka – uważa, że  Radni  zdecydują   czy  przyjmą   ten   projekt 

uchwały  na  tej  sesji  czy  na  następnej. Natomiast  zaproponowany   do  wprowadzenia 

projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  dla  rodzin  wielodzietnych „Gmina 

Kłobuck  dla   rodziny – Karta Dużej Rodziny”, chciała poddać pod dyskusję , aby zapadła 

jakakolwiek decyzja  w tej  kwestii. Można dyskutować  w sprawach  różnych, nie  musi to 

być  ujęte  w porządku  obrad  komisji czy sesji. 

Poprosiła o przedyskutowanie tego  projektu  czy  radni są   za  wprowadzeniem  tej Karty 

czy też nie  i  czy na takich  warunkach  jakie  są  tam  podane, czy też na innych.  

 

Radny M.Woźniak – stwierdził, że trudno dyskutować nad czymś, z czym nie zapoznał  

się  wcześniej, a  otrzymał  przed chwilą. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – prosząc o wprowadzenie tego projektu do porządku komisji 

wyjaśnił, iż poprawione zostały tylko błędy merytoryczne , a nie sama treść, która nie 

uległa zmianie. Zmieniły się tylko zapisy paragrafów i aktów prawnych, które były 

błędnie wprowadzone. 

W tej chwili   wracamy do wersji poprawionej , właściwie zinterpretowanej pod względem 



 

 

prawnym. Treść samej uchwały jak również załączników nie zmieniła się.  

 

Przewodnicząca Rady  D.Gosławska – zwróciła jedynie  uwagę na to, żeby uchwały były 

przedkładane do Biura Rady  w trybie   § 19 ust. 1 Statutu Gminy Kłobuck, czyli na 14 dni 

przed planowanym terminem Sesji. Nie może tak być, że materiały są składane w ostatniej 

chwili. Musi o to dbać, bo nie może dochodzić  do  takiej sytuacji, że  Radni  nie mają 

możliwości na zapoznanie  się  z  nimi. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – nie upiera się, aby projekt został  wprowadzony na tej lub 

następnej sesji, nic się takiego nie stanie. Można wprowadzić w sprawach różnych, 

przedyskutować  wstępnie,  potem na następną  komisję  wprowadzić. Wtedy każdy z 

radnych będzie miał możliwość, aby zapoznać się z nią jeszcze raz . Nie  ma  żadnego 

nacisku, aby  to dziś opiniować i  na  siłę wprowadzać pod obrady sesji. Każdy będzie 

miał możliwość porównania tekstu poprzedniego z obecnie otrzymanym i stwierdzenia, iż 

jest to ten sam tekst. 

 

Radna E.Kotkowska- zauważyła, że w uzasadnieniu są te zmiany, o których  rozmawiano 

na poprzedniej komisji, dot. ilości osób, które kwalifikować się będą do Programu   tj.  ok. 

135 rodzin wielodzietnych, czyli ok. 675 osób w tym  ok. 405 dzieci.  

W  treści samej uchwały jaka  była  omawiana, nie ma faktycznie zmian . Więc  uważa,  że 

nie ma potrzeby wstrzymywania się z podejmowaniem  teraz tej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – zaproponował  wprowadzenie  w  miejsce       

wycofanego  projektu  uchwały w  pkt. 7  - Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   

w  sprawie   przyjęcia  Programu  dla  rodzin  wielodzietnych „Gmina  Kłobuck  dla   

rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

      /Za wprowadzeniem tego projektu do porządku  – głosowało 4 osoby    ;     przeciwna – 1 osoba ; 

       wstrzymały się –  3 osoby/ 

       

Komisja głosowała  nowy  porządek obrad komisji  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami  

tj. projektem    uchwały w sprawie  przyjęcia  Programu  dla  rodzin  wielodzietnych 

„Gmina  Kłobuck  dla    rodziny – Karta Dużej Rodziny” 

 

/Za – głosowało 6 osób  ;  przeciwna   była – 1 osoba  ;  wstrzymała  się – 1 osoba 

 

Porządek obrad po zmianach jest następujący: 

 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji:  

     - Nr  3/2015  z  dnia  09.02.2015r. 

     - Nr  4/2015  z  dnia  24.02.2015r. 

     /projekty protokołów zostały umieszczone na stronie internetowej  Urzędu   Miejskiego 

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

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


 

 

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

 

3.  Ocena realizacji wypoczynku  zimowego dzieci  i  młodzieży  w  gminie  Kłobuck.   

4.  Informacja dotycząca aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

5.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  utworzenia  odrębnego 

      obwodu  głosowania  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej. 

6.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie   zmiany  siedziby 

     obwodowej  komisji  wyborczej. 

7.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  przyjęcia  Programu  dla 

     rodzin  wielodzietnych „Gmina  Kłobuck  dla   rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

8.  Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych 

     stopniach  awansu  zawodowego  w  placówkach  oświatowych Gminy  Kłobuck  w 

     2014 roku. 

     /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

     w  BIP    www.bip.klobuck.akcessnet.net/  - Sprawozdania 

9.  Sprawy  różne. 

 
  

      Ad.2 

      Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji:  

     - Nr  3/2015    z   dnia  09.02.2015r. 

           - Nr   4/2015   z   dnia  24.02.2015r. 

 

 

      Komisja  jednogłośnie  przyjęła  projekty  protokołów  z  poprzednich  komisji. 

 

 

 

      Ad.3 

      Ocena  realizacji  wypoczynku  zimowego  dzieci  i   młodzieży  w  gminie  Kłobuck.   

 

Dyrektor MOK B.Marszał-Kościelniak -    przygotowała    prezentację   multimedialną 

informującą  o zajęciach  podczas  ferii  zimowych.  

 

Plakat informacyjny  o   zajęciach  w  ferie, wywieszony  był   w  całym  Kłobucku, 

umieszczony  na  Facebooku  oraz  na  stronie  internetowej  MOK, przekazano do szkół, 

aby  dzieci  mogły  skorzystać  jak  najliczniej  z  organizowanych  imprez. 

W czasie ferii zimowych  Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku  nie ma żadnej przerwy 

urlopowej, pracuje tylko w innym trybie  tzn.  bardziej  pracuje  w godzinach  do  

południa, bo wtedy  dzieci  są  bez  opieki, a po południu mają czas na to, żeby zabawę   i 

naukę łączyć,   ale  w  domu. 

Dzieci miały wypełniony dzień zajęciami, które  prowadzili  instruktorzy.  Rozpoczęto 

ferie  warsztatami wokalnymi, które uczą  prawidłowej emisji  głosu, by śpiewać nie przy 

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


 

 

użyciu gardła, a  z  przepony. Poza tym dzieci uczą się występować z mikrofonem, posiąść  

umiejętność śpiewania  przed  zgromadzoną  publicznością.  Zajęcia prowadził  Andrzej  

Jelonek, nad akustyką  czuwał  Wojciech Krysiak.  

Prowadzone były zajęcia praktyczne dla dzieci „Bezpieczny Kłobuck”.  Dzieci uczyły  się  

samoobrony, jak mają unikać  i nie pozwolić się sprowokować  w różnych sytuacjach , jak   

należy reagować w sytuacjach zagrożenia przemocą fizyczną. 

Odbyła  się  pogadanka Policji o bezpieczeństwie w czasie ferii.  

Pani  Marta Ladowska oraz policjanci z  drogówki  przeprowadzili dla dzieci  pogadanki  

czego mają unikać, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, jak nie wpuszczać obcych  ludzi do 

domu.  

Zawsze w środy w  ferie  i  we  wakacje, wyświetlane są filmy w kooperacji  z  firmą 

Kinotechnika. Tym razem pokazano  dwa  filmy:  iBoy  oraz  Artur  i  Minimki 3   Dwa  

Światy. Projekcje  dla dzieci i młodzieży odbywają się za darmo, toteż  sala  zawsze jest 

wypełniona, przyjeżdżają  dzieci z całego powiatu. 

Odbyły się również warsztaty tańca ludowego prowadzone  przez  instruktorkę  Karolinę  

Skibę, która w  MOK  na  co  dzień  prowadzi  Zespół Pieśni  i Tańca Ziemi  Kłobuckiej. 

Wprowadzono próby teatralne do spektaklu „Calineczka” oraz  bajki „Niewidzialny 

Książę”, która była  wystawiona przez teatr  Bogdana  Wąchały  5.02.2015r.  i  zakończyła  

się  warsztatami dla dzieci , które przygotowują się do  Okręgowych Konkursów 

Recytatorskich.  

W  pracowni  plastycznej prowadzonej  przez  instruktorkę  plastyki  Renatę  Włókę  

zaplanowano  warsztaty ceramiczne. Zajęcia   warsztatowe  z   ceramiki  odbywały  się  

dwukrotnie, za każdym  razem  przy  pełnej  pracowni. Instruktorka uczyła dzieci 

pracować w glinie.   

Warsztaty instrumentalne poprowadził  Pan Andrzej Jelonek. Największym 

zainteresowaniem cieszy się  keyboard.   

Grupy tańca nowoczesnego, także miały warsztaty z instruktorką  Moniką Wilk  2 razy w 

tygodniu  w  MOK.   

Dodała, że oprócz tego w warsztatach teatralnych  młodzież  miała próby  do  występu  

pt.”Najgorsza to kawalerka”  w  Kulach,  gdzie  zostali  zaproszeni  przez  dowództwo   

Ośrodka  Szkolenia Służby Więziennej dla  uczczenia  ich  święta.  

Natomiast maluszki  w  wieku  4-8 lat  miały  próby  do  wystawienia  sztuki   

pt.”Calineczka”.  

Grupa  11-14 latków przygotowywała  Bajkę „Kot w butach” , która   zostanie  

wystawiona  1.06.2015r. 

W  trakcie  prób  jest  musical  pt. „Szkolna Miłość”, który przygotowuje młodzież szkół 

średnich  i studenci  po polsku  i  po angielsku. 

W ferie odbył się także Zimowy Obóz Taneczny dla dzieci uczestniczących w zajęciach z 

tańca towarzyskiego. Zajęcia prowadziła  instruktorka Jolanta Jędryszczak. 

W czasie ferii  odbyły  się  w  Sosnowcu  Mistrzostwa Polski Seniorów, gdzie trzy pierwsze 

miejsca zdobyli członkowie „Pioniera”. 
 

W  MOK  odbywają  się  także  zajęcia dla  seniorów, uczestników  Akademii  Trzeciego 

Wieku. 2 lutego 2015r. od godz. 10  rozpoczęły  się  zajęcia,  dając 40 minutowy  koncert 



 

 

Zespół  Kłobucczanie . Następnie był  wykład o Tajnikach  mowy ciała, który  

poprowadziła  Milena Kościelniak. O wirusie żółtaczki mówiły Panie Dorota Olszewska  

oraz  Aleksandra Strzelczyk  z  Państwowej Stacji  Sanitarno - Epidemiologicznej. 

Natomiast  o swoich wędrówkach po egzotycznej Syrii  mówił  Pan  Jan Puchała. 

W poniedziałki  i  czwartki  odbywa  się  joga dla seniorów w MOK od godz. 11:00,  a  o 

godz. 9:30 w środy język angielski także dla seniorów. W czwartki o  godz. 11:30  są 

wykłady Pana Andrzeja  Brzózki  na  tematy  historii Kłobucka  i  okolic.  

Seniorzy mają także aerobik na basenie w soboty o godz. 14:00 oraz  w bibliotece na 

Zagórzu warsztaty obsługi komputera oraz warsztaty asertywności. 

Ponadto  przeprowadzono  koncert charytatywny  Klubu  Mila  na  rzecz  dzieci 

niepełnosprawnych  z  przedszkola  w  Łobodnie.  
 

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian -  na terenie Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  również  były 

ferie na  sportowo. Został sporządzony harmonogram  jeszcze przez  poprzedniego 

Dyrektora. Było zaplanowanych dużo interesujących imprez, natomiast dwie 

najważniejsze, które miały  się  odbyć  nie udało się zrealizować. Jedną z nich było 

lodowisko, które z uwagi  na warunki atmosferyczne  nie udało się zrealizować, chociaż 

wszystko było przygotowane. Planowano również przeprowadzenie po raz pierwszy 

biegu narciarskiego na 3 km  na biegówkach na terenie Zakrzewa. Też nie udało się 

zrealizować, bo nie było śniegu. 

Jeżeli chodzi o OSiR, to głównie zajęcia sportowe odbywały się na basenie. Decyzją 

Burmistrza Kłobucka  dzieci z terenu naszej gminy były zwolnione do kwoty, że mogły 

wchodzić na basen za okazaniem legitymacji za 3,50 zł . Jest to  zasada prowadzona już od 

dawna, że we  ferie obowiązuje ta ulga.  

Oprócz tego odbywały się zajęcia piłki siatkowej, piłki nożnej , różnych  gier, zabaw. 

Odbyły się również zawody  w tenisie stołowym . Generalnie OSiR , jeśli chodzi o tą starą 

halę sportową  jest bardzo aktywny pod względem tenisa stołowego . Sekcja ta działa 

bardzo prężnie. Ma ona charakter powiatowy. Instruktor  Grzegorz  Garbaciak  prowadzi 

to bardzo dobrze. Ten cykl jest bardzo bogaty,  a  nasi  zawodnicy  odnoszą duże  sukcesy. 

Sporządzony został kalendarz sportowy, tj. ponad 40 różnego rodzaju imprez  o 

charakterze sportowym, mistrzostwa powiatu i gminy w  różnych  dyscyplinach. Sekcja 

pływacka jest znakomicie  rozwinięta. Uczestniczy w niej  bardzo  wielu  młodych ludzi, 

którzy również odnoszą sukcesy.  

W  OSiR w okresie ferii zajęcia odbywały się , natomiast nie odbywały się zajęcia w 

szkołach.  

W okresie ferii prowadzone były w szkołach dyżury, ale brak było zainteresowania ze 

strony dzieci. Przychodziło ok. 5-6 dzieci.   

Zajęcia sportowe odbywały się na starej hali. Był  tenis, piłka siatkowa i przede wszystkim  

trzy duże zawody  tenisa  stołowego  z  nagrodami. 

Natomiast  lodowisko musiałoby być sztuczne, ale byłby  to koszt wypożyczenia  ok. 

130.000 zł. Na pewno trzeba by było  dołożyć pieniędzy, bo z  biletów ten koszt się nie 

zwróci. Dochód  może byłby w granicach  5.000 – 6.000 zł.  

        



 

 

      Dyrektor MOK B.Marszał-Kościelniak -  nadmieniła, że takie lodowisko, stawia już drugi 

      rok  Gmina Olsztyn na rynku. Przychód, z tego tytułu w ubiegłym roku mieli 20.000 zł  

      tj. z wypożyczania sprzętu. Jeżeli byśmy chcieli takie boisko, trzeba by znaleźć sponsora. 
 

Burmistrz J.Zakrzewski – tak się składa, że  dyrektorką tej firmy jest kłobucczanka  i w 

przypadku naszej gminy byłby to koszt 130.000 zł   dlatego, że  nasz  rynek jest tak 

skonstruowany , że występują tam spadki. Żeby wyrównać teren, trzeba by było  nasypać 

ok. 1,5 m piachu  w jednym miejscu, więc akurat na rynku nie ma to sensu. Mogłoby być 

w innym miejscu, ale przypuszcza, że nie byłoby to warte tych pieniędzy, zwłaszcza że 

chętni korzystają z lodowiska w Częstochowie. Uważa, że gminę na ten moment nie stać 

na taki wydatek. 

   

Radny J.Puchała – uważa, że jak ktoś bardzo chce pojeździć na łyżwach, to zawsze 

znajdzie takie miejsce w pobliżu  lub  wyjeżdża gdzieś dalej. Ale z pewnością   takiego 

wielkiego zainteresowania nie byłoby. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – jego zdaniem w Kłobucku jest Orlik, który jest 

oświetlony, są tam szatnie   i zimą nie korzysta się z niego, może to byłoby właściwe 

miejsce , tylko czy jest to technicznie możliwe. 

   

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – zapytała, czy burmistrz ma zamiar wydać takie 

      pieniądze na to sztuczne lodowisko, czy tylko jest to luźna rozmowa. Uważa, że nie ma 

      pieniędzy i trudno szukać miejsca na jego lokalizację. Żeby później  nie  rozeszła  się 

      informacja, że będzie sztuczne lodowisko w Kłobucku. Lodowisko jest za drogie, zimy są 

      krótkie, poza tym powinny  być  inne obiekty z tym związane, a my takich atrakcji  nie 

      mamy. 

 

      Radna B.Błaszczykowska – zapytała, co zostało zaproponowane  osobom 

      niepełnosprawnym w okresie ferii  i co było proponowane dla starszej młodzieży w wieku 

      szkół  średnich  i pozostałych w wieku do 30 lat. Nie ma możliwości zagwarantowania 

      osobom niepełnosprawnym  zejścia ani na dół, ani wejścia na górę  do  pomieszczeń, nie 

      mamy platformy, która by to umożliwiła. Z kolei  pomieszczenia są zajęte na inną 

      działalność gospodarczą  nie związaną w ogóle  z MOK .  

 

      Dyrektor   MOK   B.Marszał-Kościelniak -typowych zajęć  dla  dzieci  niepełnosprawnych 

      MOK  nie przeprowadza, ale  mogą  skorzystać  z  warsztatów  teatralnych, bajeczki, 

      filmów,  ponieważ jest wejście od strony 11 listopada, gdzie wózkiem można  wjechać   i 

      można   uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się  w sali widowiskowej  ewentualnie 

      na sali   w   westybulu. 

      Jeśli chodzi o  młodzież, to  cały czas uczestniczyła w zajęciach teatralnych przygotowując 

      imprezę dla Ośrodka w Kulach, w której brali udział studenci, licealiści, ostatnia klasa 

      gimnazjum .   

      Pomieszczenia w MOK są wynajmowane dlatego, że muszą być pieniądze na działalność . 



 

 

      MOK dostaje swoją dotację z gminy, która jest  przeznaczona na utrzymanie budynku , 

      bieżące remonty, na drobne zakupy sprzętu, które są uzupełniane  oraz na płace 

      pracownicze. Uzyskane  środki z wynajmu są przeznaczane na dalszą działalność. Jest 

      potrzeba zakupu strojów, np. do bajki „Calineczka”stroje będą kosztowały ponad 2.000 zł . 

      Jeśli chodzi o zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych, to   MOK nie ma takich uprawnień, 

      aby z takimi dziećmi prowadzić zajęcia. Można je tylko zapraszać na  ogólnodostępne 

      zajęcia dla dzieci.  

      Jeśli chodzi o odrębne zajęcia, to był Pan Jerzy Omylczuk, który jest człowiekiem 

      całkowicie sparaliżowanym, ma tylko czynną głowę, porusza się na wózku za pomocą 

      dżojstika. Zrobiono  warsztaty  z jego udziałem, na które  zostały zaproszone  wszystkie 

      dzieci sprawne i niepełnosprawne,  osoby  dorosłe, młodzież, ludzie w różnym wieku 

      na  których pokazał jak maluje. Pokazał, że mimo takiego strasznego kalectwa warto żyć.  

 

      Radna B.Błaszczykowska – spotkanie było rzeczywiście interesujące, osobiście w nim 

      uczestniczyła, ale chodzi jej o to, że nie tylko są niepełnosprawności, do których MOK nie 

      jest przygotowany, natomiast są osoby, które są tylko niepełnosprawne  fizycznie , ale są to 

      bardzo zdolne dzieci i młodzież  i na pewno mogłyby w tych zajęciach  uczestniczyć, bo 

      nie ma żadnych innych przeszkód oprócz niepełnosprawności fizycznej. 

      Te dzieci i młodzież nie mają możliwości przemieszczenia się do tych sal, gdzie są 

      prowadzone takie zajęcia. Uważa, że taka platforma chyba nie kosztuje dużo.  

Skoro jednak nie ma możliwości zakupu takiej platformy, to można   zastanowić się nad  

pomieszczeniami, które są wynajmowane, aby właśnie w nich mogły odbywać się takie 

zajęcia. Uważa, że problem jest większy i wart  zastanowienia się .   

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – przygotował informację dotyczącą dzieci i młodzieży, 

      natomiast radna pyta o osoby 30-letnie i dorosłe. 

      Dorosłe osoby też miały pewną ofertę, a mianowicie korzystanie z basenu. Osoby dorosłe 

      korzystają  w  różnym wieku. Basen jest czynny cały czas. Ponadto czynna jest hala 

      sportowa codziennie do późnych godzin, z której korzystają osoby 40 czy 50 letnie. 

 

       
       Ad.4 

       Informacja dotycząca aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

 

Radna E.Kotkowska Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – najpierw 

przedstawiła obraz bezrobocia  w ujęciu statystycznym   w odniesieniu do całego kraju jak 

i do  wojewodztwa śląskiego . 

Najniższa stopa bezrobocia występuje w wojewodztwach: 

- śląskim  - 10,0% , 

- małopolskim – 10,3 % , 

- wielkopolskim -  8,2 % , 

- mazowieckim – 10,2 % 

Wg. stanu na dzień 31.01.2015r. województwo śląskie znajduje się na drugim miejscu . Jest 



 

 

to najświeższa informacja statystyczna, gdyż stopy bezrobocia wylicza i szacuje Główny 

Urząd Statystyczny  z  ponad miesięcznym opóźnieniem. 

W kraju mamy  średnią stopę bezrobocia na koniec stycznia 2015r. na poziomie  12%, 

województwo śląskie 10%, czyli  o 2 punkty procentowe niżej. Natomiast powiat kłobucki  

14,2%. Odsetek  osób bezrobotnych  w wartościach  bezwzględnych  stanowią  4652 osoby. 

Bywały okresy, że było prawie  6000 osób bezrobotnych, ale były też okresy, jak w roku 

ubiegłym   i  2008r. kiedy było ok.4.000 bezrobotnych, były to najniższe stopy bezrobocia. 

W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, to stopa bezrobocia zarówno 

w kraju, jak i   województwie  i w powiecie kłobuckim, zmalała  średnio  o ok. 2%. Dla 

przykładu w powiecie kłobuckim na koniec stycznia 2014r. stopa była o 1,7 punkta 

procentowego wyższa,  aniżeli na dzień dzisiejszy. Tak więc widać tendencję  spadkową  

bezrobocia zarówno w stopie, jak i wartościach bezwzględnych.  

Stopień natężenia bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Kłobuckiego na koniec 

stycznia 2015r. przedstawia się następująco: 

nasza gmina Kłobuck w stosunku do pozostałych gmin, niestety ma dość wysokie 

natężenie bezrobocia , czyli ilość osób zarejestrowanych jako bezrobotnych względem 

ilości osób w wieku aktywności zawodowej jest stosunkowo jednym z wyższych odsetek , 

ponieważ jest 9,9%, Wręczyca Wielka 9,4%, Panki 8,9%  i  Miedźno 9,6%, natomiast 

pozostałe gminy mają niższy ten %. Kłobuck jest największą gminą pod kątem zarówno 

ilości mieszkańców, ale również pracodawców, którzy zgłaszają  do PUP wolne miejsca 

pracy. 

Jeżeli chodzi stopę bezrobocia w okresie od stycznia 2014  do  stycznia 2015r.  to można 

zaobserwować  tendencje  spadkowe i wzrostowe,   napływ i odpływ z bezrobocia. Miesiące   

styczeń, luty  i ewentualnie grudzień, to   są  miesiące zwyżkowe w ewidencji osób 

bezrobotnych , natomiast   okresy letnie, czyli  sezon prac budowlanych , prace  rolno-

spożywcze , czy w  przetwórstwach  rolno-spożywczych , prace polowe, powodują, że 

tych osób bezrobotnych jest zdecydowanie mniejsza ilość, nawet do tego stopnia, że w 

2014r. była najniższa stopa bezrobocia na poziomie 12,4%.  

Jeżeli chodzi o ilości osób bezrobotnych w wartościach bezwzględnych  wynosi 1264  dla 

gminy Kłobuck,  wśród ogółu to stanowi 27,2%, to prawie co trzecia, czwarta  osoba 

zarejestrowana   w  PUP  jest mieszkańcem gminy Kłobuck. Ogółem na koniec stycznia 

2015r. było  4652 osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 

Jeżeli chodzi o osoby będące w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy, to zdecydowana 

większość klientów PUP,  stanowią osoby długotrwale bezrobotne, czyli 53,3% dla gminy 

Kłobuck  i 48,5% dla całego Powiatu.  

Jeżeli chodzi o kwestię związaną z osobami z uprawnieniem doświadczeń oferowanym 

przez PUP czyli tzw. zasiłku dla bezrobotnych  kiedyś nazywanego kuroniówką , to  w 

gminie Kłobuck  osób  bezrobotnych  z prawem do zasiłku jest 17,4% (% jest płynny), bez 

prawa do zasiłku 84,6%, natomiast w powiecie bezrobotnych z prawem do zasiłku jest 

19,2%. 

Jeżeli chodzi o kwestię wyłączeń z ewidencji , największy odsetek wyłączeń jest z tytułu 

podjęcia pracy – w gminie  61,9%, w powiecie 61,4%. Inne przyczyny – w gminie 6,4%, w 

powiecie 8,4% , nie potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – w gminie 20,6%, w 

powiecie 17,2% ,   na własny wniosek – w gminie (11,1%), w powiecie 13,0%. 



 

 

Najbardziej  zadowalające  jest to wyłączenie z tytułu podjęcia pracy,  a teraz sytuacja ta  

nabiera na sile , bo jest coraz więcej ofert pracy. 

 

Jeżeli chodzi o kwestię pozostawania bez pracy,  to najwięcej jest osób  w kategorii  od  1 

do 3 miesięcy ( w powiecie 31,7%, w gminie 30,0%) i  od  12 m-cy   do pow.24 miesięcy 

pozostawania  bez pracy  (w powiecie 37,7%,  w gminie 40,2%).  

Jeżeli chodzi o oferty pracy , to w 2014r. PUP pozyskał łącznie 2491  ofert pracy, w tym 972 

oferty zostały zgłoszone przez pracodawców z terenu gminy Kłobuck (z czego 529 

stanowiły oferty subsydiowane).  

Dla porównania w 2013r. do PUP w Kłobucku wpłynęło łącznie 1926 ofert pracy, w tym 

823 oferty od pracodawców z gminy Kłobuck ( z czego 435 stanowiły oferty 

subsydiowane). Z kolei w 2015r. PUP w Kłobucku, zarejestrował 85 ofert pracy 

zgłoszonych przez pracodawców z terenu gminy Kłobuck. Najwięcej ofert pracy z terenu 

gminy Kłobuck, zgłoszono w następujących zawodach:  

- pracownik ogólnobudowlany, 

- doradca finansowy, 

- pakowacz, 

- monter sieci, 

- przedstawiciel handlowy, 

- agent ochrony, 

- sprzedawca. 

 

Jeśli chodzi o kwestię współfinansowania subsydiowania zatrudnienia tj. zestawienie w 

stosunku do pozostałych gmin  

ilość ofert pracy subsydiowanych w stosunku do ilości ogółem  ofert otwartych 

zgłoszonych   do PUP tj. ponad 50 ofert pracy subsydiowanych z terenu Gminy Kłobuck, 

natomiast największe dofinansowanie  do miejsc pracy, mają Gmina Wręczyca  i Gmina 

Miedźno. 

Od 27 maja 2014r. zmieniła się ustawa o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

która  nakazuje w chwili obecnej  zmienić podejście do obsługi osób bezrobotnych i do 

możliwości kierowania na poszczególne formy aktywizacji klientów PUP. Do chwili 

nowelizacji tej ustawy, przede wszystkim kierowano osoby   będące w tzw. szczególnej 

sytuacji na rynku pracy, natomiast w chwili obecnej zanim PUP podejmie się skierowania 

do pracy czy jakiejś formy subsydiowanej musi być ustalony konkretny profil pomocy dla 

klienta, na podstawie którego będzie można objąć daną osobę jakimś konkretnym 

działaniem . Najwięcej osób  do których można skierować najwięcej działań znajduje się w 

tzw. drugim profilu pomocy – 79%, natomiast 22%  to są  osoby  z  III profilem  i  1%   z   I  

profilem. 

Jeżeli osoby znajdą się w profilu I pomocy, Urząd Pracy może zaproponować  bardzo 

ograniczony wachlarz, przede wszystkim  pośrednictwo pracy otwarte , doradztwo 

zawodwe, ewentualnie bony i środki  na działalność gospodarczą. Dla III  profilu 

praktycznie  nic, nawet pośrednictwa pracy nie można zrealizować , tak więc nie można 

przedstawić oferty pracy otwartej  zgodnie z ustawą. Można realizować programy 

specjalne , program aktywizacja i integracja .  



 

 

Osoby objęte  III profilem  nie mogą być objęte praktycznie żadnym  działaniem chyba, że 

ci klienci są objęci Programem  Aktywizacja i Integracja czyli  tzw. PAI,  bądź  programem 

specjalnym  lub będzie można zlecić usługę pomocy tym  klientom w   III profilu   na 

zewnątrz  czyli  agencjom zatrudnienia, podmiotom pozarządowym  zajmującym się 

pomocą w wejściu na  rynek pracy. Póki co, zlecenie to jeszcze nie działa, robi to  

Wojewódzki Urząd Pracy na rzecz urzędów pracy. Urząd Pracy w Kłobucku nie jest 

jeszcze objęty tą pomocą. Na razie jest  5 Powiatowych Urzędów Pracy objetych  taką 

formą pomocy. Tak więc sami muszą stworzyć takie programy, żeby mogli  tą  ilość    

830 osób, dla których jest ustalony III profil  pomóc wejść na rynek pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku  w 2014r. pozyskał  na  finansowanie  programów na 

rzecz promocji  zatrudnienia , łagodzenia  skutków bezrobocia i aktywiazacji zawodowej, 

środki finansowe przyznane decyzjami Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 

8.611.300,00 zł. 

Ponadto w 2014r. PUP w Kłobucku kontynuował realizację projektów konkursowych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla których umowy 

podpisane zostały z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w latach 2012-2014. 

Łączna wartość projektów opiewała na kwotę 5.005.842,19 zł,  z  czego na 2014r. 

przypadała kwota 2.831.478,62 zł.    

Łącznie programami rynku pracy zostało objętych 1716 osób bezrobotnych, w tym 532 

osoby  bezrobotne z Gminy Kłobuck, co stanowi 31%, w tym 73 osoby z 2013r. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się  staże, czyli taka forma pomocy obustronnej, 

bo pracodawca  ma pracownika do pracy, którego przygotowuje   do danego  zawodu, 

wprowadza go  na rynek pracy. Są często takie tendencje, że ci sami pracodawcy 

występują  o podobnych czy tych samych pracowników, zmieniają tylko stanowisko 

pracy. Tak więc często zastępują pracę pracownika, który miał być zatrudniony na umowę 

o pracę, właśnie tą formą subsydiowanego zatrudnienia, jakim jest  np.staż.  

Kolejną forną aktywizacji  są roboty publiczne  z których dużo korzysta gmina Kłobuck . 

W 2014r. do  Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej   skierowano 115 osób.   

Inne formy pomocy, to  dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej . W 2014r. 

udzielono 143 osobom . Szkolono również  osoby bezrobotne – 115 osób podniosło swoje 

kwalifikacje zawodowe ze środków Urzędu Pracy. Organizowano prace społeczno-

użyteczne. Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca zrealizowała najwięcej takich  prac . 

W tym roku również będą takie prace organizowane.  

Jeśli chodzi o efektywność  zatrudnieniową poszczególnych form, to  w poprzednich 

latach ta efektywność nie była wymagana. W tej chwili   Urząd Pracy rozlicza 

pracodawców i podmioty,  które ubiegają się o środki  z efektywności zatrudnienia. 

Urzędy Pracy   również zakładają , że każda z form pomocy zaoferowana przez   UP,  

będzie musiała nieść za sobą tą efektywność zawodową.  Czyli osoby skierowane na prace 

interwencyjne , staże czy na roboty publiczne, będą musiały  być zatrudnione  po 

zakończeniu subsydiowania danej  formy  na różne wymagane okresy .   

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku  w  2014 roku, wydatkował  łącznie  środki w kwocie 

24.782.158,51 zł, w tym w ramach: 

-wydatków budżetowych jednostki           2.443.579,04 zł, 



 

 

-wydatków Funduszu Pracy                     16.645.918,12 zł, 

-wydatków na składkę zdrowotną             2.741.912,00 zł 

 (za osoby bez prawa do zasiłku lub stypendium) 

-wydatków projektów konkursowych       2.950.749,35 zł. 

 

Jeśli chodzi o wydatki funduszu  pracy na aktywne  formy promocji  zatrudnienia, to  

w  roku 2010  była   bardzo duża kumulacja  środków, zarówno krajowych, jak i unijnych – 

10.780.000 zł , natomiast  w 2011r. był  radykalny  spadek na rynku pracy, jeżeli  chodzi o 

środki  publiczne na aktywizację  - 5,386.000 zł.   

W  roku 2012 – wydatkowano  środki  w  wysokości  5.309.000 zł,  w 2013r. – 7.849.000 zł,  

w 2014r. - wydatkowano  11.395.000 zł. 

 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  wprowadziła 

szereg nowych form  pomocy. Zaprosiła  do współpracy w ramach poszczególnych 

nowych zadań .  

Przede  wszystkim wspierane są   osoby młode poniżej 30 roku życia lub powyżej 50 roku 

życia  poprzez  realizację poszczególnych bonów stażowych, zatrudniowowych, 

zasiedleniowych, szkoleniowych . Nową formą jest  Krajowy Fundusz Szkoleniowy , 

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej 

osoby bezrobotnej, świadczenia aktywizacyjne, refundacja  składki  na  ubezpieczenie 

społeczne . 

Zachęciła również do udziału  w  Programie Aktywizacja i Integracja, gdzie kierowane  są 

osoby bezrobotne, dla których został ustalony III profil pomocy, korzystajace ze świadczeń 

pomocy społecznej . 

Program ten polega na  współudziale  Urzędu Pracy z  Ośrodkami pomocy społecznej , 

bądź organizacjami pozarządowymi,  czyli Urząd Pracy realizuje integrację zawodową, 

natomiast  gmina w ramach OPS   bądź organizacja pozarządowa  realizuje  program 

związany z integracją  ściśle  społeczną  np. warsztaty, zajęcia socjologiczne, zajęcia z 

trenerami, zajęcia kompensacyjne które pozwolą osobom narażonym najbardziej na 

wykluczenie społeczne wejść na rynek pracy. 

  

Kolejne działanie, które jest bardzo istotne z punktu widzenia pracodawcy, powołany 

został Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który został utworzony ze środków Funduszu 

Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.  

Celem utworzenia  KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z 

powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. 

Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak 

i samych pracowników na rynku pracy.  

Zachęciła do korzystania z tego działania, ponieważ można w kwocie do 300% 

przeciętnego wynagrodzenia na jednego pracownika zostać albo samemu skierowanym 

albo skierować swojego pracownika do podniesienia kwalifikacji zawodowych, które sa 

niezbędne do tego aby dalej utrzymać to stanowisko pracy na kolejny okres.  

W  2014r i 2015r. skierowane są te działania tylko i wyłącznie dla osób powyżej 45 roku 

życia . Nabór jest już ogłoszony. 



 

 

W ramach szkoleń mogą być sfinansowane: 

-kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 

-egzaminy umożliwiajace uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, 

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

-badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjecia kształcenia lub pracy 

zawodowej po ukończonym kształceniu, 

-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 

kształceniem, 

-określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z 

ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia  ze  środków KFS. W przypadku 

mikroprzedsiębiorców ze środków KFS, może zostać sfinansowanych 100% kosztów 

kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 

20% kosztów szkolenia. 

W  2015r.  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku  na chwilę obecną na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej  otrzymał kwotę 8.398.000 zł  na realizację  swych ustawowych zadań, w tym: 

-środki finansowe w kwocie 3.928.400 zł przyznane algorymem, 

-środki na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego: 

  a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego środki w wysokości 1.500.000 zł, 

  b) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój środki w wysokości 

      2.566.200 zł, 

-pozyskane z rezerwy Ministra na realizację programu aktywizacji  zawodowej 

bezrobotnych do 25 roku życia środki finansowe w wysokości 403.400 zł. 

Już  w  marcu albo w kwietniu  ruszają  kolejne nabory wniosków na poszczególne formy 

aktywizacji i pomocy klientom PUP, w szczególności w ramach dodatkowych środków 

będących do pozyskania w ramach konkursów ogłaszanych przez  MPIPS  oraz  

Programów operacyjnych: RPO i  POWER, współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ponadto już 1 kwietnia br. organizowane są kolejne targi pracy   w godz. od 10 – 12:30. 

 

 

  

       Ad.5 

Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  utworzenia  odrębnego 

obwodu  głosowania  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej. 

 

P.A.Wierus – głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach 

głosowania . Gmina Kłobuck  posiada  15 stałych obwodów. Jeżeli chodzi o obwody 

odrębne , to rada gminy podejmuje uchwałę na wniosek Burmistrza i tworzy odrębny 

obwód głosowania w sytuacji,  gdy w tym zakładzie opieki zdrowotnej  przebywać będzie 

co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu odrębnego jest możliwe wyłącznie w 

uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika zakładu opieki zdrowotnej. 

Gmina Kłobuck wystąpiła do ZOZ  w tej kwestii i  z  przedłożonej w tej sprawie opinii 



 

 

kierownika Szpitala Rejonowego w Kłobucku wynika, iż brak jest przeciwskazań do 

utworzenia obwodu odrębnego.    

Dodał, że uchwalanie  takiej uchwały odbywa się każdorazowo z odpowiednim 

wyprzedzeniem przed  każdymi wyborami.   

 

Komisja  jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad.6 

Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie   zmiany  siedziby 

obwodowej  komisji  wyborczej. 

 

P.A.Wierus – nadmienił, że Gmina Kłobuck podzielona jest na 15 stałych obwodów 

głosowania. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym  art. 13a  § 1 – 3 ustawy , burmistrz może 

przedłozyć radzie gminy wniosek w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji 

wyborczej. Zmiana taka może wystąpić tylko w uzsadnionych okolicznościach. Ponieważ 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13  z siedzibą w Zarządzie Dróg i Gospodarki 

Komunalnej w Kłobucku  częściowo nie spełnia ustawowych wymogów dotyczących 

funkcjonowania lokalu wyborczego (lokal jest stosunkowo mały, brak podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych, mała ilość parkingów dla wyborców). 

W poprzednich wyborach samorządowych , były zgłaszane te mankamenty przez 

wyborców. Stąd konieczność dokonania zmiany jego siedziby.Proponowana zmiana 

uwzględnia interes publiczny, jakim jest sprawne przeprowadze wyborów. 

Projekt uchwały zakłada utworzenie lokalu wyborczego  w Zespole Szkół Nr 1 w 

Kłobucku, ul. Zamkowa 6.   

 

Komisja  jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

 

 

Ad.7   

Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  przyjęcia  Programu  dla 

rodzin  wielodzietnych „Gmina  Kłobuck  dla   rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

 

Kierownik GOPS K.Janicka – projekt uchwały  wraz z Programem dla rodzin 

wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, zostały przedstawione na poprzedniej komisji i na 

Sesji . W nowej wersji przedłożonej Radnym, naniesione zostały zmiany  o wprowadzenie, 

których wnioskowali Radni. Przeprowadzono również wstępną diagnozę, jakie   będą 

skutki  finansowe  dla gminy  z  uwzględnieniem  30% ulgi za odpłatne zajęcia na 

Ośrodku Sportu i Rekreacji : 

-bilet normalny na basen       9,00 zł  ( 9x30%=2,70zł) 

-bilet ulgowy na basen           6,00 zł  ( 6x30%=1,80zł) 

-karnet normalny na basen  70,00 zł  (70x30%=21zł) 



 

 

-karnet ulgowy na basen      45,00 zł  (45x30%=13,50zł) 

-sauna                                      17,00 zł  (17x30%=13,50zł) 

-sauna+basen                          20,00 zł  (20x30%=6zł) 

Przy załozeniach, iż z ulgi skorzysta 50% przewidzianych osób uprawnionych (338osób) 

cztery razy w miesiącu, przypuszczalny roczny koszt realizacji Programu wyniesie 

35.035,20zł.  

Takiej symulacji  nie można było zrobić, jeśli chodzi o MOK z uwagi na to, iż jak do tej 

pory nie  wiadomo jeszcze czy będą  jakieś odpłatne widowiska poza tymi, które są 

wystawiane przez firmy zewnętrzne.  

 

 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały. 

/Za – głosowało – 7 osób   ;  przeciwnych  -  0   ;  wstrzymały  się  - 2 osoby/ 

 

 

 

 

Ad.8 

Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych 

stopniach  awansu  zawodowego  w  placówkach  oświatowych Gminy  Kłobuck  w 

      2014 roku. 

 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – poinformował, że  sprawozdanie z wysokości  średnich 

      wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

      prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  za 2014r.  zostało również 

      przekazane   do Kuratorium Oświaty oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w 

      Katowicach Delegatura w Częstochowie . 

      Od kilku lat zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela  Gmina jest zobowiązana do wypłacenia 

      dodatków jednorazowych. Jest to związane z tym, że nasi  nauczycieli nie osiągają 

      tzw. średniej. 

      W  roku 2015 wypłacono 855.154 zł  bez  ZUS , natomiast z ZUS dało to kwotę ponad 

      1.000.000 zł . 

      Dla poszczególnych grup zawodowych przedstawia się następująco: 

      - nauczyciel dyplomowany otrzymał kwotę 3.995 zł brutto, 

      - nauczyciel mianowany                                   3.644 zł brutto, 

      - nauczyciel kontraktowy                                nic nie otrzymał, 

      - nauczyciel stażysta                                             169 zł brutto 

Na budżecie gminy ciąży ten obowiązek wypłacenia tych pieniędzy. Z roku na rok, te 

kwoty są coraz większe. W tym roku wypłacono   o  prawie 175.000 zł  więcej  niż 

poprzednio. 

Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych ruchów ze  strony Ministerstwa  w 

sprawie zmiany tego art.  w  KN. 

  



 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – zapytał   o wyrównanie  tzw. 14 pensja, jak się to 

ma do tego, jeśli nauczyciel ma godziny nadliczbowe  lub  w danym miesiącu  ma płatne 

zastępstwa, czy  później gdy jest wyliczane to wyrównanie czy jego też to obowiązuje. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – uważa, że  jest  to  właśnie  pewna  forma 

      niesprawiedliwości . Są przypadki, że są nauczyciele którzy mają  nadgodziny, czyli 

      zarabiają  w  ciągu  roku  szkolnego  jakieś  pieniądze, natomiast później  jeżeli chodzi o 

      wypłacenie średnich, wszyscy oczywiście otrzymują. Może być nauczyciel dyplomowany 

      lub mianowany , który nie ma żadnych nadgodzin i dostanie taką samą kwotę  jak ten, 

      który dodatkowo w ciągu roku zarobił  pieniądze. 

      Tę kwestię również samorządowcy podnoszą.  

      Średnie są wyliczane przez  specjalny program tzw. WULKAN.  

Niektórzy zarabiają w ciągu roku, a później dostają  jeszcze tzw.  14 pensję. 

 

      Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – zapytał, czy  do podstawy wyliczenia  tego 

      wyrównania  jest  doliczane  socjalne.   

 

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – jest to problem , który też trzeba zmienić. Są  nauczyciele, 

którzy są zatrudnieni w kilku szkołach i ten nauczyciel pobiera  te pieniądze  z  funduszu 

socjalnego w kilku  miejscach  np. w Kłobucku, Białej czy Łobodnie, żeby  pobierał 

wyłącznie tylko w jednej szkole.  

 

Radny T.Wałęga –  z czego wynikają  te różnice, że  wynagrodzenie nauczycieli jest tak 

zróżnicowane. 

 

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian –  oczywiście, że jest różnica pomiędzy nauczycielem 

pracującym w Kłobucku, a nauczycielem pracującym np. w Libidzy, bo ma on dodatek 

wiejski, mieszkaniowy. Nauczyciel pracujący w mieście tych dodatków nie ma.   

Przedstawił  średnie płace nauczycieli w 2014r.   

nauczyciel stażysta – średnia krajowa brutto wynosi 2.717 zł brutto, w gminie Kłobuck  

jest to kwota  2.700,03 zł brutto, 

nauczyciel kontraktowy -  średnia krajowa brutto wynosi 3.016 zł brutto, w gminie 

Kłobuck  jest to kwota  3.040 zł brutto, 

nauczyciel mianowany -  średnia krajowa brutto wynosi 3.913 zł brutto, w gminie Kłobuck 

jest to kwota 3.611 zł brutto, 

nauczyciel dyplomowany - średnia krajowa brutto wynosi 5.000,37 zł brutto, w gminie 

Kłobuck 4.667,56 zł. 

 

Z tym, że są  nauczyciele, którzy są na tzw. pensji zasadniczej na etacie 18/18, ale też  jest 

duża grupa nauczycieli , którzy mają dodatkowe godziny nadliczbowe. Bywa tak, że 

niejeden nauczyciel dyplomowany zarobi więcej niż  dyrektor, który ma dużą 

odpowiedzialność. 

Subwencja, którą gmina otrzymuje, nie wystarcza na pokrycie pensji , a najwięcej kosztują 

płace. Kolejnym ważnym problemem są urlopy zdrowotne. W ubiegłym roku, było prawie 



 

 

18 urlopów. Jest to dodatkowy wydatek, bo na ich miejsce trzeba zatrudnić kolejnych w 

zastępstwie. Na urlop można iść  po 7 latach pracy. 

Poinformował, że w tej chwili trwają przygotowania do nowych siatek płac. 

Przygotowywane są wytyczne dla dyrektorów . 

Próbuje nawiązać z nimi porozumienie, żeby wzięli pod uwagę, że są również 

menadżerami, bo żeby coś zrobić, to też  trzeba trochę  zaoszczędzić  na tych 

wynagrodzeniach.  

Należy zauważyć, że liczba nauczycieli specjalnie nie wzrosła  w stosunku  do 2013 roku , 

a dodatek uzupełniający wzrósł o 175.000 zł.  

Na chwilę obecną  zostało już  złożonych 18 zwolnień lekarskich  i  tych nauczycieli trzeba 

zastąpić innymi nauczycielami i trzeba im za to zapłacić. Są to kolejne koszty. 

 

Radna E.Kotkowska – poprosiła o  wyjaśnienie, bo  nie  wie czy dobrze zrozumiała , czy 

wszyscy nauczyciele z danego poziomu dyplomowany, mianowany, kontraktowy, stażysta 

ma  wyrównanie w takiej samej wysokości. 

 

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – wyjaśnił, iż wszyscy otrzymują  wyrównanie w tych 

samych wysokościach. 

Są gminy, gdzie te  dodatki są mniejsze.  Jest możliwość obniżenia tych średnich, jeżeli 

gmina będzie płacić więcej nauczycielom w ciągu całego roku. 

 

 

 

Ad.9 

Sprawy różne 

 

Radny M.Woźniak – aby tak zaplanować posiedzenia  komisji i sesji, aby otrzymać pełny 

komplet  materiałów w ustawowym terminie, a nie w minimalnym.Uważa, że można to 

tak zaplanować, żeby można się z tymi materiałami zapoznać.  

Poprosił, aby w przyszłości się to zmieniło, bo to tylko chyba jest kwestia organizacyjna. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że Radni częściowo mają rację, ale  są różne sytuacje. 

W tej chwili, np. Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przekazania  środków dla 

Policji , która jest w zasadzie uchwałą korygującą poprzednią uchwałę. Nie potrzeba nad 

nią wiele dyskutować, bo tylko zmienia się kwota, bo inne są wydatkowane środki, a inne 

były przeznaczone. 

Jeżeli  chodzi o uchwałę dot. Karty Dużej Rodziny, to była ona  omawiana dość 

szczegółowo  na  poprzedniej komisji. Uznano , że jeżeli jest przygotowana pod względem 

merytorycznym , uwzględnione są wszystkie uwagi  dot. projektu uchwały. Nie dotyczyły 

one samego zapisu, tylko dyskusja toczyła się  w sprawie rozszerzenia  Programu. Póki co, 

tego Programu nie da się rozszerzyć. Został jedynie rozszerzony o skutki finansowe, więc 

jakby o tą dodatkową informację . 

Oczywiście  można wnosić uwagi, jeśli by chodziło  o uchwałę  w sprawie zmian 

budżetowych, która byłaby wprowadzana już po terminie i obejmowałaby jakiś  szeroki 



 

 

zakres zmian budżetowych, to wtedy Radni mieliby słuszną rację, że są zaskakiwani,  bo 

wprowadza  się coś nowego.  

Burmistrz zapewnił, że nie zostanie   wprowadzona żadna uchwała  o której Radni nie 

dyskutowali , jedynie tylko ta, która będzie zmianą kosmetyczną.Np. uchwała o odpadach 

komunalnych   jest tylko poprawką z uwagi na zmiany ustawowe, czyli kosmetyczna 

zmiana uchwały, która została podjęta wcześniej.  

 

 

Radny J.Puchała – poprosił aby  wziąść pod uwagę miesiąc czerwiec, z uwagi na  

szczególne imprezy i uroczystości np. zakończenie roku szkolnego, Dni Kłobucka. 

Czy  możnaby, jeśli będzie planowane posiedzenie komisji i Sesji, zorganizować w ciągu 

pierwszych dwóch tygodni czerwca.   

  

Burmistrz J.Zakrzewski – stwierdził, że Dni Kłobucka nie mają nic wspólnego  z pracą 

gminy, bo tym zajmuje się MOK, natomiast jeśli chodzi o zakończenie roku szkolnego  

zajmuje się tym Dyrektor ZEAOS i dyrektorzy szkół nie gmina. Mogą być sprawy, które 

będą konieczne do uchwalenia i sesja będzie musiała być zwołana.Jeżeli będą to sprawy, 

które mogą poczekać, to oczywiście można to wziąć pod uwagę.Wszyscy starają się tak 

organizować te posiedzenia, aby wszystkim odpowiadał termin. Natomiast nie może 

zagwarantować, że Sesja będzie w pierwszej połowie czerwca. 

  

 

     Wobec zrealizowania  porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji  Edukacji 

Publicznej,  Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury   Sportu i Turystyki     

      o  godz.  14:45  zamknął   posiedzenie.  
 

  
  

 

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk   

      Protokołowała: Danuta Kowalik 
                                                                                                                                                                
 
























