
 

 

 

                                                              Protokół   Nr 1/2016 

z posiedzenia  Komisji  

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej 

         Kultury, Sportu i Turystyki 

odbytego  w  dniu  03.02.2016r. 

 
 

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności. 

 

 

  

Proponowany  porządek posiedzenia:  

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 14/2015  z  dnia   23.12.2015r. 

    /projekt  protokołu  został  umieszczony  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego 

    w  bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady   

      -Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury, 

       Sportu  i  Turystyki,  

      -projekty protokołów z komisji,   -projekt protokołu Nr 14/2015  z  23.12.2015r.  

       3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia  z  opłaty 

           za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi, ponoszonej  przez  właścicieli 

           nieruchomości,  na  których  zamieszkują  rodziny  wielodzietne. 

       4. Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

           opłaty  za  gospodarowanie   odpadami  komunalnymi   składanej   przez   właściciela 

           nieruchomości. 

       5. Wypracowanie  opinii  do  projektu uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały Nr 

           465/XLVII/2014 Rady Miejskiej  w  Kłobucku    z    dnia   27.10.2014r.  w  sprawie 

           szczegółowego  sposobu   i   zakresu   świadczenia   w  zakresie    odbierania   odpadów 

           komunalnych  od   właścicieli   nieruchomości   na   terenie   gminy  Kłobuck   

           zagospodarowania    tych   odpadów   w    zamian     za    uiszczoną   przez  właściciela 

           nieruchomości opłatę  za  gospodarowanie  odpadami   komunalnymi.  

       6. Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w   sprawie   uchylenia  uchwały  Nr 

           133/XV/2008  Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w    sprawie   uchwalenia 

           Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. 

       7. Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały Nr 

           133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w  sprawie  nadania 

           Statutu  Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku.  

       8. Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie   określenia  kryteriów  wraz  z 

           liczbą   punktów   oraz    dokumentów  niezbędnych  do  ich   potwierdzenia   w 

           postępowaniu    rekrutacyjnym   do  publicznych   przedszkoli, oddziałów 

           przedszkolnych w szkołach    podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

           gmina Kłobuck. 



 

 

 

       9. Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie  określenia kryteriów  wraz  z 

           liczbą punktów oraz   dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu 

           rekrutacyjnym dla   kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas 

           pierwszych szkół  podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 

           gmina Kłobuck. 

       10.Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie ustalenia  trybu  udzielania  i 

            rozliczania  dotacji  ze  środków  budżetu  gminy  na  prowadzenie  niepublicznych 

            przedszkoli  i  innych   niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz  trybu  i 

            zakresu kontroli  prawidłowości ich wykorzystywania. 

       11.Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały  w   sprawie  zmiany Uchwały Nr 

            140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.12.2015r. w sprawie  ustalenia  trybu 

            udzielania i rozliczania dotacji ze  środków budżetu gminy  na  prowadzenie  szkoły 

            publicznej przez podmioty inne niż   jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu  i 

            zakresu kontroli prawidłowości ich  pobierania i wykorzystywania.  

       12. Informacja  z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za 

       okres  01.01.2015r. - 31.12.2015r.  

      /Informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w BIP   

              bip.gminaklobuck.pl/  w  zakładce Sprawozdania/. 

       13. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia , Polityki 

             Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki   za  2015 rok. 

       14. Zatwierdzenie planu pracy Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia , Polityki 

             Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki  na  I półrocze 2016 roku. 

       15. Sprawy różne. 

               

 

 

Ad.1 

      Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

      Przewodniczący Komisji T. Kasprzyk - otworzył  1  posiedzenie  Komisji   Edukacji 

Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu i Turystyki   w  2016r. 

      Powitał   wszystkich   przybyłych  na  komisję. Stwierdził,  iż  na  posiedzeniu    obecnych  

jest  10  członków  komisji    z  11 osobowego  składu. Zgodnie  z   § 44  ust. 3 Statutu 

Gminy Kłobuck, posiedzenie komisji  jest  prawomocne.    

   

      Przewodniczący Komisji   Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  

Kultury, Sportu i Turystyki   T.Kasprzyk   wniósł   autopoprawkę   do porządku  obrad 

komisji    dot. punktu 6   odnośnie   nazwy. 

      Punt  ten  powinien  brzmieć: 

      „Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w   sprawie   zmiany   uchwały  Nr 

      133/XVI/2015  Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia 30.11.2015r. w    sprawie   uchwalenia 

      Gminnego Programu  Profilaktyki    i  Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych   na 

2016r.” 

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


 

 

 

      Ponadto Przewodnicząca Rady  D.Gosławska  poprosiła  o  wprowadzenie  do  porządku 

komisji projektu  uchwały w sprawie  zmiany  uchwały Nr 18/IV/2014 Rady  Miejskiej  w 

Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds.nowelizacji Statutu 

Gminy Kłobuck. 

      Wyjaśniła, że komisja, która dotychczas pracowała to była komisja  ds.nowelizacji Statutu 

Gminy Kłobuck , w tej chwili proponuje się aby  była to komisja do opracowania  Statutu 

      Gminy Kłobuck. 

 

      /Za wprowadzeniem  w/w   projektu uchwały  głosowało  9 radnych, przeciwnych – nie 

było , wstrzymała się – 1 osoba/. 

 

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk zaproponował  wprowadzić ten projekt   jako pkt. 12, 

pozostałe punkty porządku przesuną  się  o 1.  

      Porządek posiedzenia będzie liczył 16 punktów. 

       

      Poprządek posiedzenia po zmianach: 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 14/2015  z  dnia   23.12.2015r. 

    /projekt  protokołu  został  umieszczony  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego 

    w  bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady   

      -Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury, 

       Sportu  i  Turystyki,  

      -projekty protokołów z komisji,   -projekt protokołu Nr 14/2015  z  23.12.2015r.  

       3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia  z  opłaty 

           za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi, ponoszonej  przez  właścicieli 

           nieruchomości,  na  których  zamieszkują  rodziny  wielodzietne. 

       4. Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

           opłaty  za  gospodarowanie   odpadami  komunalnymi   składanej   przez   właściciela 

           nieruchomości. 

       5. Wypracowanie  opinii  do  projektu uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały Nr 

           465/XLVII/2014 Rady Miejskiej  w  Kłobucku    z    dnia   27.10.2014r.  w  sprawie 

           szczegółowego  sposobu   i   zakresu   świadczenia   w  zakresie    odbierania   odpadów 

           komunalnych  od   właścicieli   nieruchomości   na   terenie   gminy  Kłobuck   

           zagospodarowania    tych   odpadów   w    zamian     za    uiszczoną   przez  właściciela 

           nieruchomości opłatę  za  gospodarowanie  odpadami   komunalnymi.  

      6.  Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w   sprawie   zmiany   uchwały  Nr 

           133/XVI/2015  Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w    sprawie   uchwalenia 

           Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r 

       7. Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały Nr 

           133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w  sprawie  nadania 

           Statutu  Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku.  

       8. Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie   określenia  kryteriów  wraz  z 

           liczbą   punktów   oraz    dokumentów  niezbędnych  do  ich   potwierdzenia   w 



 

 

           postępowaniu    rekrutacyjnym   do  publicznych   przedszkoli, oddziałów 

           przedszkolnych w szkołach    podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

           gmina Kłobuck. 

       9. Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie  określenia kryteriów  wraz  z 

           liczbą punktów oraz   dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu 

           rekrutacyjnym dla   kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas 

           pierwszych szkół  podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 

           gmina Kłobuck. 

       10.Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie ustalenia  trybu  udzielania  i 

            rozliczania  dotacji  ze  środków  budżetu  gminy  na  prowadzenie  niepublicznych 

            przedszkoli  i  innych   niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz  trybu  i 

            zakresu kontroli  prawidłowości ich wykorzystywania. 

       11.Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały  w   sprawie  zmiany Uchwały Nr 

            140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.12.2015r. w sprawie  ustalenia  trybu 

            udzielania i rozliczania dotacji ze  środków budżetu gminy  na  prowadzenie  szkoły 

            publicznej przez podmioty inne niż   jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu  i 

            zakresu kontroli prawidłowości ich  pobierania i wykorzystywania.  

      12. Wypracowanie  opinii do projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 

            Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji  

            ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck. 

       13. Informacja  z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za 

       okres  01.01.2015r. - 31.12.2015r.  

      /Informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w   

              bip.gminaklobuck.pl/  w  zakładce Sprawozdania/. 

       14. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia , Polityki 

             Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki   za  2015 rok. 

       15. Zatwierdzenie planu pracy Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia , Polityki 

             Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki  na  I półrocze 2016 roku. 

       16. Sprawy różne. 

               

       Komisja  jednogłośnie  przyjęła  proponowany  porządek  posiedzenia  po  zmianach. 

 

 

Ad.2.   

Przyjęcie protokołu  Nr 14/2015  z  dnia  23.12.2015r. 

  

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

Turystyki  nie  wniosła  uwag   do  projektu  protokołu .   

 

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  projekt   protokołu  z  poprzedniej  komisji.  

      

 

      Ad.3. 

       Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia  z  opłaty 

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


 

 

       za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi, ponoszonej  przez  właścicieli 

       nieruchomości,  na  których  zamieszkują  rodziny  wielodzietne. 

      Kierownik GOR M.Borkowska -   w dniu 1 stycznia 2016r. weszła  w  życie  ustawa z  dnia 

11 września 2015r.  o  zmianie  ustawy  o  utrzymaniu   czystości  i  porządku  w  gminach 

       umożliwiająca  podjęcie  uchwały  radzie gminy w zakresie całkowitego bądź częściowego 

       zwolnienia   z   opłaty  za  gospodarowanie   odpadami   komunalnymi   właścicieli 

       nieruchomości, na  których  zamieszkują  rodziny  wielodzietne  w  rozumieniu  ustawy  z 

       dnia  5 grudnia 2014r. o  Karcie  Dużej  Rodziny. 

       W  związku z powyższym proponuje się podjęcie takiej uchwały określającej częściowe 

       zwolnienie w wysokosci 50% miesięcznych  stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

       komunalnymi, o których mowa w odrębnej uchwale. 

       Propozycja ustanowienia częściowego zwolnienia dla członków rodzin wielodzietnych 

       posiadających Kartę Dużej Rodziny ma na celu umożliwienie wsparcia finansowego tych 

       rodzin. 

       Projekt uchwały w dniach 19-28 stycznia został poddany konsultacjom  z organizacjami  

       pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność  pożytku 

       publicznego. 

       Nie wpłynęły żadne  uwagi i opinie  do tego  projektu. 

 

      Radny M.Woźniak – zapytał ile osób czy rodzin  będzie mogło skorzystać  z tej ulgi w 

gminie. 

 

       Kierownik GOR M.Borkowska -  według szacunku jaki zrobiono na koniec roku 2015 

       657 osób miało wydaną Kartę Dużej Rodziny. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że   rodziny, które posiadają dziecko niepełnosprawne ,  

a nie posiadają Karty Dużej Rodziny  też mogą korzystać z tej ulgi. Wystarczy założyć   

       Kartę  Dużej Rodziny i taką ulgę rodzina otrzyma. 

 

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

       i Turystyki   jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

       częściowego zwolnienia  z  opłaty   za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi, 

       ponoszonej  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  rodziny 

       wielodzietne. 

 

 

 

 

      Ad. 4.  

      Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

       opłaty  za  gospodarowanie   odpadami  komunalnymi   składanej   przez   właściciela 

       nieruchomości. 

 

       Kierownik GOR M.Borkowska – projekt tej uchwały jest konsekwencją proponowanej 



 

 

wcześniej  uchwały w sprawie częściowego zwolnienia  z  opłaty  za  gospodarowanie  

odpadami  komunalnymi. Nastąpiła tu niewielka zmiana w stosunku do poprzedniego 

wzoru deklaracji. Zmiana ta polegała na wskazaniu  ilości osób, które posiadają Kartę 

Dużej Rodziny i te, które nie posiadają tej Karty, co ma na celu ułatwić obliczenie opłaty 

dla całej rodziny. 

 

       Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – zapytał czy taką deklarację wypełniają tylko te 

rodziny wielodzietne, które posiadają Kartę Dużej Rodziny. 

 

       Kierownik GOR M.Borkowska – ta deklaracja, o ile uchwała zostanie podjęta  wejdzie od 

1 kwietnia 2016 roku i wtedy wszystkie   osoby, które będą dokonywały jakichkolwiek 

zmian, składają już na tym wzorze deklaracji. Natomiast pozostałe osoby, zainteresowane 

posiadające Kartę Dużej Rodziny  są zobowiązane złożyć tą deklarację, żeby uzyskać to 

zwolnienie. Natomiast osoby, u których nie będzie zmian, nie muszą jej składać. 

 

      Radna E.Kotkowska – zapytała, czy w tej deklaracji nie powinno być pouczenie o 

odpowiedzialności za  składaniu fałszywych danych. 

 

       Sekretarz M.Kasprzak- nie może być takiego zapisu. Gminy próbowały wdrożyć taki 

       zapis do deklaracji, jednak organy nadzoru uchylały takie wzory, twierdząc że nie może 

       być zapisów odnośnie odpowiedzialności karnej. Dlatego ten zapis nie może 

       funkcjonować w obecnie obowiązującej deklaracji. 

 

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

       i  Turystyki   jednogłośnie  pozytywnie   zaopiniowała    projekt   uchwały    w   sprawie 

       wzoru   deklaracji o wysokości    opłaty  za  gospodarowanie   odpadami    komunalnymi    

składanej   przez   właściciela   nieruchomości. 

 

 

       Ad.5.  

       Wypracowanie  opinii   do   projektu    uchwały     w     sprawie     zmiany      uchwały   Nr 

       465/XLVII/2014  Rady   Miejskiej   w  Kłobucku    z    dnia   27.10.2014r.  w  sprawie 

       szczegółowego  sposobu    i    zakresu   świadczenia   w   zakresie    odbierania   odpadów 

       komunalnych  od   właścicieli   nieruchomości    na   terenie   gminy   Kłobuck   

       zagospodarowania    tych   odpadów   w    zamian     za    uiszczoną   przez  właściciela 

       nieruchomości   opłatę   za   gospodarowanie  odpadami   komunalnymi.  

 

       Kierownik GOR M.Borkowska – w dniu 1 lutego 2015r. weszła w życie ustawa  z  dnia 28 

      listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa 

ta wprowadziła m.in. w art. 6r  pkt 3d  zapis  dotyczacy określenia trybu i sposobu 

zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Mając na uwadze brzmienie tego zapisu  dodano § 4 ust.4, w którym wskazano formy 

zgłaszania do Urzędu Miejskiego w Kłobucku przez właścicieli nieruchomości 



 

 

przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

 

       Radna E.Kotkowska – zapytała czy było dużo zgłoszeń  w  poprzednich  okresach  o  jakiś 

nieprawidłowościach  od  mieszkańców. 

 

      Kierownik GOR M.Borkowska –zdarza  się sporadycznie, że  mieszkańcy  zgłaszają  jakieś 

zdarzenia. 

 

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

       i   Turystyki   jednogłośnie   pozytywnie   zaopiniowała    projekt   uchwały    w   sprawie 

       zmiany  uchwały   Nr  465/XLVII/2014 Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z   dnia 27.10.2014r.  

w   sprawie   szczegółowego  sposobu   i   zakresu   świadczenia   w   zakresie    odbierania   

odpadów   komunalnych    od   właścicieli   nieruchomości   na   terenie   Gminy   Kłobuck   

       zagospodarowania     tych    odpadów   w    zamian     za    uiszczoną    przez   właściciela 

       nieruchomości   opłatę   za   gospodarowanie   odpadami    komunalnymi.  

 

 

      Ad.6.   

      Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w   sprawie   zmiany   uchwały  Nr 

      133/XVI/2015  Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w   sprawie   uchwalenia 

      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. 

 

    Burmistrz J.Zakrzewski – zgodnie z projektem uchwały proponuje się zmianę  zakresu 

Załącznika Nr 2 – Harmonogram działań profilaktycznych  w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2016 r. z uwagi na to, że  po rozliczeniu  roku 2015  pozostaje 

kwota 49.960 zł. 

      Wprowadza się następujące zmiany: 

      1) w części III pkt 4 w kolumnie:”Koszt ogólny w zł” kwotę 198.500 zł zastępuje się kwotą 

232.000 zł, 

      2) w części VI   w  kolumnie:”Koszt  ogólny w  zł”  kwotę   40.000 zł  zastepuje   się   kwotą  

      56.460 zł. 

 

     Biorąc pod uwagę rok poprzedni szczególnie w zakresie działalności klubów sportowych   

w budżecie  była  zabezpieczona  kwota  w wysokości  198.500 zł  , jednak porównując rok  

i wydatki na ten cel  była to kwota 232.000 zł. Chcąc utrzymać poziom dofinansowania 

klubów na poziomie 2015 roku, zaproponował aby tą kwotę wyrównać do stanu z roku 

2015 , natomiast pozostałą kwotę przenieść do rezerwy burmistrza. 

 

     Radna E.Kotkowska -  liczyła,  że  propozycja   będzie  inna   niż   na   kluby    sportowe. 

Poprzednio  przy   podziale   środków  dużo  dyskutowano  nt.  wsparcia   innych   gałęzi 

kultury, a nie  koniecznie  kluby  sportowe. Może teraz  warto  byłoby  pomyśleć  o  jakimś 

innym zadaniu, może np. zajęcia taneczne , muzyczne, kółko szachowe, może jest  jeszcze 

inna potrzeba. Rozumie, że  kluby  sportowe  zawsze  będą  niedoszacowane  i  będzie  im 



 

 

zawsze  środków brakowało , ale  można  by  inną dziedzinę wesprzeć  z  tej  oszczędności  

która powstała w 2015r. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – relatywnie  jest  tyle  samo  ale  jednocześnie  jest  mniej, dlatego 

że  powstały  nowe  kluby, które w  2015 roku  nie  były ujęte. Ma  na myśli  Białą, która  w 

tamtym roku nie była ujęta  (dostała ze środków  z  rezerwy) . Dzisiaj jest  ujęta normalnie 

w programie. Rozbudowały  się  sekcje w  niektórych klubach, mimo to dostają takie same 

pieniądze  jakie dostali  w  tamtym roku.Więc patrzymy  na  to  bardziej  pod  względem  

rozwoju  tych klubów. Nie tak  dawno otworzono salę, gdzie ćwiczy  tam  mnóstwo dzieci,    

a ten  klub nie dostaje dużych pieniędzy. Więc  jeżeli  zmniejszymy jeszcze  tą  ilość  

środków, to automatycznie wszystkie te kluby będą miały proporcjonalnie mniej 

pieniędzy. Dla jednego klubu te 1000 zł  może nie być wielkim obniżeniem wpływów, a 

dla drugiego będzie to bardzo duża kwota.  

    Co do kultury, to głos w tej sprawie  będzie mu potrzebny na marcowej sesji dlatego, że 

proponować  będzie zmianę  dot. budżetu  również  w dziedzinie kultury , oraz  w części 

remontowej. W MOK są nowe zajęcia  gdzie w tej chwili jest zapisanych  ok. 300 dzieci  i  

listę rezerwową. Na to są środki, nie trzeba uruchamiać  środków  z  funduszu 

alkoholowego. Poza tym, ta rezerwa też daje Burmistrzowi  możliwość  elastycznego 

podejścia do potrzeb bieżących, które pojawiają się w danym okresie czasu. Sport i kultura 

jest mu zawsze bliska  równomiernie. 

 

     Przewodnicząca Rady D.Gosławska – zawsze się o to upominała, że powinno być trochę 

więcej środków na inne  działy.  

    Nadmieniła, że Społeczne Ognisko Muzyczne  w Kłobucku  złożyło pismo , poza tym  

osoba dzwoniła kilka razy i oświadczyła, że uzgodniła z Burmistrzem aby dzieci  przed 

najbliższą sesją tj. 9 lutego wystąpiły przed Radą, również osoba  ta  zwracała się o 

pieniądze. Może Burmistrz  z tej rezerwy  przeznaczyłby jakieś pieniądze   albo  może   ma 

jakieś  inne  środki  żeby   przeznaczyć  je  na inne sekcje. Też trzeba o nich pomyśleć. 

      Uważa, że  trzeba  będzie  się zająć  problemem Społecznego Ogniska Muzycznego. 

 

   Burmistrz J.Zakrzewski – nie ograniczałby się tylko do piłki nożnej. To są wszystkie 

dyscypliny sportu  które się pojawiają: Klub Pływacki „DELFIN”, koszykówka, siatkówka, 

mini siatkówka itd. Nie można patrzeć tylko przez pryzmat piłki nożnej. My  zwiększamy 

to właśnie dlatego, że np. ULKS  START  zajmuje się  siatkówką  w zasadzie dzieci i 

młodzieży, które osiągają już w miarę  przyzwoite  wyniki sportowe. Również  Klub    

Sportowy  WOJOWNIK   prowadzi  zajęcia z taekwon-do. Trzeba  te  kluby  wspierać. 

    Co do Ogniska Muzycznego, to jest jeden podstawowy problem. Ognisko Muzyczne jest 

tak de fakto przedsięwzięciem  i przedsiębiorstwem. Jest problem prawny, jak do tego 

podejść. Stowarzyszenie pobiera opłaty za uczenie dzieci gry  na instrumentach i  śpiewu. 

      Dla Ogniska  zakupiono i  użyczono  sprzętu nagłaśniającego do ich wyłącznej dyspozycji. 

  Teraz wnioskują o zmniejszenie wysokości czynszu. Rodzice dzieci płacą czesne w 

wysokości ok.200 zł miesięcznie. Jest tam ok. 30 dzieci, co stanowi  ok. 6.000 zł miesięcznie 

wpływu. Czynsz jest ok. 1000 zł miesięcznie. 

   Takie zajęcia  może prowadzić  MOK. Obecnie prowadzi  je  Stowarzyszenie  poprzez  



 

 

nauczycieli  wychowania  muzycznego. Oczywiście  takie  zajęcia   są  potrzebne , dzieci 

występują  nieodpłatnie  na  różnych festynach, w szkołach, dlatego ta  pomoc  jest, bo 

udostępniamy im  za śmieszne pieniądze pomieszczenia MOK-u. 

     Chcemy rozszerzyć program w MOK-u, do tego  są  potrzebne  pomieszczenia , które są 

powynajmowane. Albo Uniwersytet III Wieku chce bezpłatnie, koło Pszczelarzy również 

chce bezpłatnie, wszyscy chcą być w MOK-u. 

     Trzeba  rozmawiać z  szefami  Stowarzyszenia Ognisko Muzyczne  na temat ewentualnie 

przeniesienia tych prób do szkół, bo tam po południu pomieszczenia są wolne i nic tam się 

nie dzieje. Natomiast w  MOK-u  przeważnie  po popołudniu odbywają  się tam zajęcia. 

Więc te organizacje można by przenieść do innych pomieszczeń. W Bibliotece mamy puste 

pomieszczenia po Ośrodku  Doradztwa Rolniczego i mogą  tam  te organizacje mieć  swoją 

siedzibę i tam mieć te swoje spotkania, a próby Ognisko Muzyczne  może mieć   w którejś  

z  naszych  szkół  kłobuckich, bo są warunki, są  sale które  można  udostępnić  za  dużo  

mniejsze  pieniądze. 

      Instytucja kultury również  ma w swoim Statucie pozyskiwanie środków w różny sposób.  

      Jednym z tych źródeł pozyskiwania środków są czynsze dzierżawne. Np. Uniwersytet III 

Wieku chce zwolnienia   z opłaty 200  zł na zajęcia   jogi, gdzie  składają się na instruktora 

jogi i w tym jest ta opłata . Nie jest to duża kwota, a mimo to wnioskują o zwolnienie. 

Dojdziemy do sytuacji takiej, że wszyscy będą działać za darmo , a MOK skąd weźmie na 

to środki. Będziemy musieli  mu zwiększyć, bo jeżeli chce rozwinąć swoją działalność, to 

musi mieć środki, a po drugie miejsce do wykonywania tych zadań   czyli np.salę do prób. 

Przy takiej  ilości dzieci, które dzisaj na te małe formy taneczne i te  inne przedsięwzięcia, 

które  Dyrektor MOK zaproponowała  jest bardzo duże zainteresowanie, więc musi mieć 

na tyle pomieszczeń, żeby te wszystkie zajęcia mogły się w odpowiednim czasie odbywać. 

Muszą  się  odbywać popołudniami, bo rodzice  tych dzieci nie  mają czasu, a  poza  tym 

dzieci są albo w szkołach albo w przedszkolach. Więc nie da się rozłożyć tych wszystkich 

zajęć  w  tym  samym  czasie. Jeśli chodzi  o Ognisko Muzyczne, to  jest ono  odrębnym 

problemem. Zaznaczył, że jest ono potrzebne, ale   trzeba do tego  technicznego problemu   

dot. prób  odpowiednio  podejść  i  to rozwiązać. 

      Co do dzielenia tej rezerwy. Taka spontaniczna  impreza typu Comber Babski też uzyskała 

dobrą  opinię   i  również Burmistrz   dołożył  pewne  środki. 

       

      Wiceprzewodniczący Rady J.Batóg – trzeba  zawierzyć   Burmistrzowi,  że   będzie 

sprawiedliwie  dzielił  te  środki. Potrzeby  są ogromne. Wcześniej  środki  z  funduszu 

alkoholowego  przeznaczano tylko na kluby  typowo piłkarskie. Oczywiście  powstało 

dużo różnego typu  sekcji, gdzie  angażuje się duża  ilość  dzieci,   ćwiczy, trenuje  i  należy 

przeznaczyć  środki na te sekcje  czy  działalności. 

      Uważa że Burmistrz  podejdzie  do tych potrzeb  po  gospodarsku.  

      W Osiedli Nr 8 też  są  organizowane  imprezy, zawody, biegi dzieci i  również  z  tego 

funduszu jakąś tam cząstkę małą  Burmistrzowie przekazują.  

      Proponuje, aby przegłosować to co jest przygotowane  i wierzyć w to, że Burmistrz będzie 

wspierał wszelkie działalności które są niezbędne, potrzebne  i bardzo ważne .   

 

      Burmistrz J.Zakrzewski –   jest również  taka pozytywna kwestia posiadania tej rezerwy.     



 

 

      Forma wsparcia jednorazowego czy niewielkiego wsparcia danej  inicjatywy społecznej, 

kulturalnej , sportowej , jakiejkolwiek innej,  jest łatwiej przekazać z rezerwy, bo jest to 

technicznie   prostsze, a organizacje te nie muszą przystępować ko konkursu. Pokrywane  

jest po prostu  część kosztów wynikających  z danej uroczystości czy imprezy. Jest to 

robione we wszystkich obszarach kultury, sztuki  czy sportu. Sport jest wspierany mocniej, 

bo najwięcej jest organizacji  sportowych . Taka jest rzeczywistość. 

      Niejednokrotnie  były pytania, dyskutowano nt. dotacji do kosztów utrzymania klubów. 

      Ostatnio uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczym  LKS „POGOŃ” Kamyk , gdzie  

dowiedział się, że w kasie klubu jest   175.000 zł , w tym  tylko  50.000 zł  wpływu z gminy. 

      Klub pozyskał   120.000 zł  z zewnętrznych źródeł, tj. od  sponsorów, akcji  i różnego 

rodzaju  przedsięwzięć. Należy zauważyć  olbrzymie zaangażowanie  i znalezienie tylu 

osób, którzy chcieli wyłożyć  takie  pieniądze. 

      Kluby są dotowane z gminy w różnych  proporcjach. Utrzymując na tym poziomie klub    

trzeba mieć   duże  środki finansowe . 

      Na tym spotkaniu przedstawiano też jednostki treningowe, które się odbywają, to 

praktycznie jest tam codziennie ok. 60 dzieci na boisku + mecze ligowe. 

      Tak jest w każdym klubie, może jest skala trochę mniejsza w zależności od miejscowości 

czy też od możliwości. Warto jednak  tą działalność pielęgnować, bo budżetu to nie 

zrujnuje, ale można zrujnować tą inicjatywę społeczną. 

 

      Radna E.Kotkowska – nikt nie chce nikomu zabierać środków, rozważana jest jedynie 

kwestia czy nie podzielić tej rezerwy  i nie  zachęcić też innych dyscyplin kulturalnych do  

udziału w życiu  miasta, w rozwoju dzieci  i młodzieży w działaniach profilaktycznych , te 

dzieci które nie grają w siatkówkę, piłkę nożną czy jakąkolwiek inną dyscyplinę. Jest jak 

najbardziej za tym, aby dofinansowywać działania wszystkich klubów, nie tylko piłki 

nożnej, ale również WOJOWNIKA ,  siatkówkę  i każdej innej dyscypliny sportowej. 

      Jednakże kluby są tylko dotowane, niektóre   bardziej,  inne  mniej  proporcjonalnie do 

tego jaki mają budżet.  

      Natomiast jeśli   chodzi  o  te małe  formy teatralne jest trzy razy więcej  zgłoszeń  niż  

miejsc. Rozumie, że też  te nowe formy  w MOK będą przez burmistrza brane pod uwagę. 

Ważna   jest  chęć krzewienia takich nowych idei przez MOK   i trzeba im  pomóc w tym 

działaniu. Liczy na to, że ta dyskusja w marcu będzie obszerniejsza i MOK będzie mógł 

być doszacowany finansowo i kadrowo. 

      Kolejny problem jaki się nasuwa w kontekście tych środków , to fakt że za chwilę  

będziemy stali przed nowelizacją  ustawy o oświacie, która będzie znosiła 19 i 20  godzinę 

zajęć dodatkowych nauczycieli. Prawdopodobnie  nikt  z nauczycieli nie będzie 

wykonywał pracy społecznie w ramach dodatkowych zajęć  z języka  angielskiego, 

niemieckiego, zajęć z biologii, tańców czy   wszystkich  innych które się dzieją w ramach 

dodatkowych zagadnień i dodatkowych rozwojowych zainteresowań dla dzieci. W 

związku  z tym powinny być również dofinsowywane  te obszary, które za chwilę mogą 

nam uciec  ze szkoły, bo nauczyciele społecznie tego raczej  robić nie będą. Może okazać 

się, że szkoła zostanie tylko z gołym pensum godzin dydaktycznych i żadnych 

dodatkowych zajęć w szkołach nie będzie. Wówczas trzeba  będzie   pomyśleć   o  

zabezpieczeniu możliwości rozwoju  i zainteresowań dzieci  na  innej  płaszczyźnie. 



 

 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski –  Dyrektorka MOK nie ruszy z  zajęciami jak  nie  ma 

zabezpieczenia finansowego. Zatrudnienie instruktorów wiąże się z kosztami, więc jeśli 

wprowadza Dyrektor jakieś  zajęcia, to uzgadnia to na pewno z Burmistrzem, bo musi się 

liczyć  z tym że będą z tego tytułu koszty. Więc to jest odpowiedź na to pytanie, czy my 

będziemy takie działania  wspierać  i rozwijać. Dzisiaj to co jesteśmy w stanie, w 

warunkach technicznych  zrobić, to już jest robione. Te zmiany będą dotyczyły również 

kwestii remontów  Biblioteki, jak i MOK-u, aby stworzyć do tego warunki  techniczne i co 

za tym idzie,  środki na rozbudowanie tej oferty. 

      Uważa, że w miesiącu marcu ta dyskusja będzie szersza. 

      Odniósł się  do tego  co  planuje  MEN  w sprawie likwidacji tzw. godzin karcianych.  

      Ustawodawca  chce  wprowadzać  coś, co nie będzie popularne  wśród nauczycieli. Te 

dwie godziny w tygodniu,  nauczyciel  za darmo poświęcał na pracę z uczniami o 

specjalnych potrzebach. 

      Wyjaśnił, że nauczyciel, nie ma tylko   pensum.Jest on zobowiązany do 40 godzinnego 

tygodnia pracy. Tutaj ustawodawca mówi wyraźnie  dlaczego likwiduje godziny karciane .    

Wiadomo, że nauczyciel   nie pracuje  40 godzin w szkole, bo jest to nielogiczne, ale na 

pewno nie 18 godzin tylko w szkole, a resztę  ewentualnie  godziny  nadliczbowe albo 

dodatkowo płatne. Gminy na to nie stać. Trzeba wziąć pod uwagę  jeszcze zmiany 

ustawowe dotyczące 6-latków  i  ewentualnej  likwidacji  gimnazjów. To już   w ogóle 

będzie  totalna  rewolucja i duży problem kadrowy jeżeli chodzi o szkoły. Wobec tych 

faktów czeka nas wraz z dyrektorami  trudny  problem  jeżeli faktycznie dojdzie do 

likwidacji godzin karcianych.  

      Te godziny karciane   które były, to były  dysponowane  w różny dziwny sposób w 

niektórych szkołach, które nie przynosiły żadnych efektów, jedynie nauczyciele mieli 

wyższe pensje. Okazywało się, że godziny karciane  szły na świetlice do pilnowania, a na 

zajęcia pozalekcyjne już godzin karcianych brakowało. 

      Dzisiaj jest już inaczej , te godziny karciane są dysponowane w inny sposób, bardziej 

racjonalniejszy, które dają jakiś pożytek uczniom. 

       

      W uzupełnieniu dodał, że w szkołach odbywają się różne turnieje które  są również  

wspierane   z tej rezerwy , jak też  zakup nagród na turniej warcabowy,  szachowy itd. 

      MOK już  zrobił  I mikołajkowy  turniej  szachowy, chce  utworzyć  sekcję  szachową. 

Najbardziej prężna sekcja działa w Szkole Podstawowej Nr 2,więc dobrze byłoby aby było 

to dostępne dla wielu uczniów, nie tylko tej szkoły konkretnej, ale dla uczniów innych 

szkół. 

      Są  czynione działania, aby rozbudować również inne dyscypliny sportu, bo szachy to też 

jest dyscyplina sportu.Tych inicjatyw jest sporo, ludzie to widzą i dlatego należy je 

wspierać. 

       

      Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – ze swojego doświadczenia  uważa, że  dobrze   iż  

te godziny karciane będą zlikwidowane . Istnieją one od 3 lat. Wcześniej nie było 

prolemów z tymi zajęciami dodatkowymi. Jeśli tylko byli chętni uczniowie  były  

organizowane  SKS, zajęcia wyrównawcze, zajęcia które przygotowywały uczniów do 



 

 

konkursów , olimpiad. 

      Nie  widzi tu żadnego problemu. Uważa, że tylko zniknie  niepotrzebna  biurokracja. Jeśli 

nauczyciel miał zlecone te godziny karciane, musiał je dokumentować, wypełniać 

dzienniki  itd . 

 

      Radna E.Kotkowska – mając zaufanie do Burmistrza, że będzie faktycznie po 

gospodarsku   rezerwę  wydatkował , zaproponowała aby jeszcze zwiększyć rezerwę 

burmistrza  o  kwotę   13.500 zł   do tego  co  jest  planowane w chwili obecnej, czyli łącznie  

o  29.960 zł  z nadzieją, że będą też wspierane  inne potrzeby życia  kulturalnego, 

      pozostawiając pozostałą kwotę w pkt 4  z przeznaczeniem na sport. 

       

      Burmistrz  J.Zakrzewski –  powyższy  wniosek  powoduje kłopot  polegający  na  tym, że 

tak defakto zmniejsza się  w   ten  sposób  dofinansowanie dla klubów, bo nie będzie mógł 

przekazać  klubom  żadnych  dodatkowych  środków, jeżeli  staną  do konkursów. 

      Jeżeli dostaną  w konkursie pieniądze, to już nie mogą się starać o dodatkowe środki  na tą 

samą działalność.  

      Tą pulę będzie musiał podzielić  pomiędzy kluby. Starał się podzielić tą kwotę tak, żeby te 

kluby adekwatnie  do ilosci sekcji i utrzymania poziomu rozgrywkowego, otrzymały 

podobny czy identyczny poziom  dofinansowania jak w ubiegłym roku. Żeby tak to 

zrobić, musi mieć taką pulę pieniędzy jaka była w ubiegłym roku. Jeżeli takich pieniędzy 

nie będzie, to będzie musiał wszystkim proporcjonalnie  zmniejszyć  tą kwotę. 

      Takie będą skutki tego wniosku , że musi zmniejszyć dotację dla tych klubów. 

 

      Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – zapytał, czy Radna podtrzymuje wniosek o 

zmniejszenie dotacji dla klubów sportowych. 

 

      Radna E.Kotkowska – potwierdziła, że podtrzymuje  wniosek, ponieważ takie było jego 

przesłanie, ponieważ  dzięki niemu  rezerwa będzie mogła być  przeznaczona  na  inne 

aniżeli  sportowe  zajęcia.   

 

      Burmistrz  J.Zakrzewski – wyjaśnił, że dopóki Radni nie zatwierdzą  tego załącznika , to 

nie może nic zrobić. Konkursy czekają na podjęcie uchwały. 

      Jeśli Radni nie zatwierdzą  tej  kwoty,  to wszystkim musi zabrać środki  w porównaniu do 

roku ubiegłego. Z uwagi na to, iż doszedł nowy klub, to relatywnie i tak te kluby dostaną 

mniej środków w porównaniu do roku ubiegłego. 

      Wobec powyższego poprosił, aby Radna tego wniosku jednak nie składała. 

 

      Radny W.Ściebura – złożył wniosek formalny , aby zakończyć dyskusję i przegłosować 

pierwotną propozycję  zaproponowaną przez Burmistrza.  

 

      Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – ponownie zapytał, czy Radna E.Kotkowska 

podtrzymuje swój wniosek. 

 

      Radna E.Kotkowska – ponownie  potwierdziła, że  podtrzymuje wniosek. Zapytała czy są 



 

 

organizacje, poza  sportowymi, które się zwróciły aby otrzymać dofinansowanie. 

 

      Burmistrz  J.Zakrzewski –   jest tu istotna ta kwestia konkursowa. Trzeba tu wziąć pod 

uwagę to, które kluby startują do konkursu  i  które są uprawnione  do udziału w tym 

konkursie , gdyż  ten fundusz alkoholowy tj. jeszcze dodatkowo 100.000 zł poza sportem. 

      Należy wziąć   pod uwagę Klub ATOL, który  również  działa   prężnie i też jest ważną  i 

potrzebną   gminie  i  mieszkańcom   instytucją.  

      Każda instytucja czy organizacja nie tylko sportowa, która się zwracała o pomoc , taką 

pomoc otrzymała. 

      Nie zdarzyło się, aby odmówiono tej pomocy jakiejkolwiek organizacji, chyba że z 

przyczyn formalnych czyli związanych z dyscypliną finansową, tj.  czy wniosek został  tak   

skonstruowany,  że fizycznie nie dało się tych środków przekazać, z uwagi na to, że nie  

było możliwości prawnych na ten konkretny cel tych środków przekazać.   

      Są dwa  narzędzia: promocja i rezerwa  alkoholowa w  zależności od przedsięwzięcia.       

      Podkreślił, że każda organizacja, bez względu na to, kto ją prowadzi zwróciła się o 

dofinansowanie,  uzyskała wsparcie oczywiście proporcjonalne do zakresu działalności  i 

możliwości finansowych.  

      Poprosił, aby to zaufanie pozostawić na niezmienionym poziomie, a  jednak  tego wniosku 

nie składać. 

 

      Radna E.Kotkowska – w tej sytuacji  wycofała  wniosek . 

 

      Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk –zapytał, czy Radny W.Ściebura podtrzymuje 

wniosek o zamknięcie dyskusji. 

      

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

       i Turystyki  głosowała nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji. 

      /Za – głosowało 6 osób     ,       przeciwne  były  -  4 osoby       ,    wstrzmało się – 0/ 

 

       

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

       i Turystyki       pozytywnie    zaopiniowała    projekt   uchwały    w   sprawie  zmiany 

       uchwały  Nr   133/XVI/2015  Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w    sprawie 

       uchwalenia   Gminnego  Programu  Profilaktyki   i   Rozwiązywania   Problemów 

       Alkoholowych   na  2016r. 

      /Za – głosowało 9 osób        ;      przeciwne były – 2 osoby      ;       wstrzymało się – 0/ 

 

 

 

 

 

       Ad. 7.  

       Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały Nr 

       133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w  sprawie  nadania 



 

 

       Statutu  Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku.  

 

      Sekretarz M.Kasprzak -  zostająca w obiegu prawnym uchwała o Nr 133/XV/2008 podjęta 

przez Radę Miejską w Kłobucku w dniu 12 lutego 2008 r. nadająca Statut Urzędowi 

Miejskiemu w Kłobucku  jest na tle ugruntowanego w chwili obecnej orzecznictwa sądów 

administracyjnych niezgodna z przepisami prawa. Dlatego  też  zasadnym jest podjęcie tej 

uchwały. 

      Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. nie nadaje urzędowi miejskiemu 

statusu jednostki organizacyjnej gminy ( jednostki organizacyjnej sektora finansów 

publicznych, który m.in. tworzy gmina), a czyni je jedynie aparatem pomocniczym organu 

gminy. Brak jest zatem podstaw, by przyjąć, że jest jednostką budżetową, która winna 

funkcjonować w oparciu o swój statut. 

      Na potwierdzenie tego, przytoczyła mówiąc o ugruntowanym   orzecznictwie sądów 

administracyjnych , iż orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie  

stwierdza że brak jest podstaw do podjęcia przez radę (mowa jest o powiecie, ale 

analogicznie poprzez radę powiatu do rady gminy) uchwały w sprawie nadania statutu 

Starostwu Powiatowemu. Podobny pogląd został zawarty w wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Lublinie , który stwierdził, że jeżeli organ jednostki samorządu 

terytorialnego  nie tworzy jednostki budżetowej , to brak jest normatywnych podstaw do 

nadania takiej jednostce statutu czy też do wprowadzenia w nim zmian. Mając zatem na 

uwadze normy prawne poprosiła o zaakceptowanie projektu uchwały. 

      Dodała, że uchwała   Nr 133/XV/2008, która pozostaje w chwili obecnej w obiegu 

prawnym, nie przechodziła przez organ nadzoru, ponieważ weszła ona w życie z dniem 

podjęcia, w związku z czym nie została poddana  analizie prawnej organu nadzoru. 

 

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

       i  Turystyki   jednogłośnie  pozytywnie   zaopiniowała    projekt   uchwały    w   sprawie 

      uchylenia  uchwały Nr   133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008   

roku   w  sprawie  nadania   Statutu  Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku.  

 

 

 

       Ad. 8.  

       Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie   określenia  kryteriów  wraz  z 

       liczbą   punktów   oraz    dokumentów   niezbędnych  do  ich   potwierdzenia   w 

       postępowaniu    rekrutacyjnym   do  publicznych   przedszkoli,  oddziałów 

       przedszkolnych w szkołach    podstawowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest 

       gmina Kłobuck. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian –  z dniem 18 stycznia 2014r. weszła  w  życie  nowelizacja 

ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła  jednolite zasady rekrutacji  do przedszkoli 

oraz   klas   pierwszych   szkół   różnego    typu. Nowelizacja   nazywana   także  „ustawą 

rekrutacyjną”   nakłada   na  organ  stanowiący   obowiązek  ustalenia   tzw. dodatkowych 

kryteriów  rekrutacyjnych, które znajdą  swoje zastosowanie w procesie rekrutacji 



 

 

wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w 

ustawie. 

      W ostatnim czasie odbywały się intensywne spotkania z dyrektorami szkół i przedszkoli, 

na których omawiano i konsultowano  wiele spraw. Przygotowano pod obrady sesji Rady 

Miejskiej  2 uchwały, które regulują kwestie  związane  z  rekrutacją  do  przedszkoli  oraz  

klas  pierwszych  szkół podstawowych  i  gimnazjalnych  w  przypadku  przyjęć na wolne 

miejsca  dzieci  spoza obwodu  tych szkół. 

      W projekcie  uchwały  wymieniono   kryteria  wraz z liczbą punktów oraz dokumenty 

niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  dla których  organem 

prowadzącym jest Gmina Kłobuck.    

       

      Nadmienił, że rekrutacja do przedszkoli rozpoczyna się od 1 marca. Zachodzi obawa, że  

może zabraknąć  miejsc  dla 3-letnich dzieci. Obecnie 3-latki  chodzą  do przedszkoli bez 

problemu, natomiast jak zostaną  6-latki , może być taka sytuacja, że tych miejsc braknie. 

      Dlatego  główny nacisk jest kładziony na dwie rzeczy: aby przede  wszystkim   dzieci  

zamieszkiwały  na terenie  Gminy Kłobuck  oraz  rodziny  będące  pod opieką Gminnego 

Ośrodka Opieki Społecznej. 

      W ubiegłym roku, było na tyle miejsc w przedszkolach, że wszystkie dzieci były przyjęte. 

 

      Ponadto dodał, że  wspólnie z dyrektorami przedszkoli  oraz Burmistrzem, wypracowano 

harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy 

Kłobuck w roku szkolnym 2016-2017. 

      Harmonogramy są w formie Zarządzenia Burmistrza Kłobucka. Zostały  umieszczone  na 

stronie   internetowej  Urzędu Miejskiego  w  BIP   bip.gminaklobuck.pl   w  zakładce  

Zarządzenia Burmistrza , 2016r. 

      W harmonogramach określone zostały  terminy  w których   należy    składać    wnioski   o  

przyjęcie do przedszkola  i szkoły podstawowej  wraz  z dokumentami   potwierdzającymi  

spełnienie  przez   kandydata   warunków   lub   kryteriów   branych   pod   uwagę   w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

       Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – zwrócił  uwagę, że  załączniki  powinny być 

       ponumerowane  /Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3/ . 

 

       Radna E.Kotkowska-zapytała, czy nazwa uchwały jest prawidłowa , czy nie powinno być    

       również dot. spoza  obwodów  przedszkola, bo w drugiej uchwale mamy określone, że 

zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian –  konsultował się w tej sprawie z radcą prawnym. 

      Jeżeli chodzi o nabór do przedszkola to określa ustawa i w przedszkolach nie ma 

obwodów, natomiast w szkołach są obwody. 

      Uzasadnienia są takie same do obydwu uchwał, gdyż dotyczą tego samego problemu. 

 



 

 

       Radny T.Wałęga – zapytał odnośnie  pierwszego  kryterium  „Kandydat  zamieszkuje  na 

       terenie  Gminy Kłobuck”. 

      Czytając Załącznik Nr 1 „Oświadczenie  rodzica / opiekuna  prawnego  kandydata  o  miejscu  

zamieszkania”  jest tam zapisane że „Oświadczam, iż  moim  miejscem  zamieszkania  i  mojego 

dziecka / podopiecznego  jest:” 

      Uważa, że powinno być zapisane w ten sposób, że kandydat wraz z rodzicami 

zamieszkuje na terenie Gminy Kłobuck, gdyż w jego  odczuciu  to  kryterium  nie  jest 

równorzędne  z  treścią   załącznika. 

 

      Może się zdarzyć  teoretycznie  taka sytuacja, że dziecko jest zameldowane u dziadków na 

terenie Gminy, a rodzice są zameldowani na terenie innej gminy.  

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – wyjaśnił, że dlatego jest  wprowadzana zasada 

zamieszkania, bo w ostatnich latach były takie  sytuacje, że 2 miesiące przed   rekrutacją, 

rodzice  przemeldowywali dzieci  z  terenów innych gmin  do Gminy Kłobuck. Wówczas   

to dziecko miało pełne prawa  do przyjęcia do danego przedszkola. Uważa, że zapis jest 

prawidłowy.  

      Musi być zapis  nie zameldowanie, tylko zamieszkanie  rodzica  i  dziecka. 

      Ponadto wyjaśnił, że  sprawę zamieszkania reguluje  Rozdział II Miejsce  zamieszkania  

kodeksu cywilnego art.25-28. 

       

      Sekretarz M.Kasprzak -  jak słusznie  zauważył wiceprzewodniczący T.Wałęga, że  

załączniki nie są opisane . Zasugerowała, żeby w  Załączniku Nr 3 „Oświadczenie rodzica / 

opiekuna prawnego dziecka”  dot. przedszkola było również zapisane, że „Oświadczam, że  

przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której będzie uczęszczało 

dziecko / podopieczne. Chodzi o analogię do oświadczenia  zawartego w Załączniku Nr 1. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – stwierdził, że do sesji zostanie to doprecyzowane. 

 

      Radny A.Sękiewicz – zapytał o liczbę punktów, czy ona jest w jakiś sposób określona. Na 

czym polega ustalenie   liczby punktów. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian –wyjaśnił, że punkty zostały opracowane przez 

dyrektorów przedszkoli  oraz  organ prowadzący. Takie przyjęto zasady. Są one ustalone 

według  nazw  ważności  (im jest mniej ważna rzecz, to jest mniejsza ilość  punktów). 

Punkty nie są narzucane ustawowo,  zostały ustalone w takiej wysokości  przez organ 

prowadzący. 

 

      Radna E.Kotkowska-w tym kryterium 1  podziela sugestię Radnego T.Wałęgi, bo 

faktycznie  jest zapisane, że „Kandydat zamieszkuje  na terenie gminy Kłobuck”.  Jeżeli 

       mówimy o rodzicach i kandydacie, to kryterium powinno być opisane prawidłowo tj. 

       „Kandydat i jego rodzice zamieszkuje na terenie Gminy Kłobuck”. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian –  uczestniczył w szkoleniu związnym z opracowaniem 



 

 

takich  uchwał, gdzie  podano pojęcie : „kandydat zamieszkuje”, aby  zapis  był  prosty  i 

czytelny. 

      Ponadto w innych   miastach  w takich  samych  uchwałach  pisze  się, że „kandydat 

zamieszkuje”. Jest to pojęcie bardzo ogólne. Oczywiście zapis może być zmieniony, bo nic 

to nie zmienia. 

 

      Radna B.Błaszczykowska – uważa, że zapis w projekcie uchwały jest właściwy, bo są 

różne sytuacje. Czasem ze względu na sytuacje spadkowe  jeden z rodziców nie może być 

zameldowany w tym miejscu, w którym zamieszkuje . Uważa, że jest to trafne określenie . 

Ważne jest, gdzie zamieszkuje dziecko  przynajmniej z jednym z rodziców. Najlepszym 

rozwiązaniem jest pozostawienie tego zapisu , który proponuje Dyrektor ZEAOS. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – proponuje bardziej doprecyzować  zapis w załącznikach, 

a kandydata  zostawić.  

 

      Radna E.Kotkowska - kłóci się to z tym, co było mówione na początku, żeby uniknąć 

sytuacji, kiedy dzieci  są przemeldowywane na teren Kłobucka, a rodzice  mieszkają gdzie 

indziej.Mamy dwie sytuacje: tutaj mówimy o jednej gdzie  rodzice  mieszkają  i  są 

zameldowani  w innym miejscu  i  druga  gdzie dzieci  są przemeldowywane  na teren 

naszej gminy. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – sprawę zamieszkania reguluje jedynie Kodeks cywilny.  

      Proponuje, aby pozostawić  zapis w uchwale, zmienić tylko zapis w oświadczeniach. 

Będzie to bardziej bezpieczne. Wszędzie jest mowa o zamieszkaniu, a nie zameldowaniu. 

 

      Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała – jest również za pozostawieniem zapisu w 

projekcie uchwały  i  nie zajmować się  drobiazgami. 

 

      Sekretarz M.Kasprzak- uważa, że nic się nie stanie jak ujednolici się    zapis  w projekcie  

uchwały . W tabeli raz operuje się terminem kandydat , a   w  załącznikach jako dziecko. 

      Uważa , że doprecyzowanie  i  dostosowanie  załączników  do  poprawionego projektu 

uchwały  nie będzie stanowić  żadnego problemu. 

 

      Radny J.Batóg – dobrze, że podjęte są działania w tym zakresie,  bo na pewno ustawa, 

która została w Sejmie przeprowadzona spowoduje  pewne  komplikacje, a  wszystko 

okaże  się  dopiero  we wrześniu, w zależności od tego czy  rodzice  poślą   sześciolatki  do 

szkoły czy nie.  

      Szkoły  są obecnie przygotowane  na  taki układ  jaki  jest w  tej chwili, są  nauczyciele, jest 

kadra  itd.Teraz zaczyna się to wszystko zmieniać. Naszą troską jest to, aby w szkołach był 

wysoki  poziom   nauczania , ale  żeby  również   pracujący  tam   nauczyciele   mieli 

zatrudnienie.  

      Osobiście  popiera działania Dyrektora ZEAOS. Poprosił  Burmistrza, aby  uczulić 

dyrektorów  przedszkoli   aby takie  rozmowy  z  rodzicami  były prowadzone  aby  dzieci  

posyłali  do szkoły tak jak w poprzednim  roku  czyli  sześciolatki. Żeby było  jak najwięcej 



 

 

sześciolatków w szkołach, wtedy w przedszkolach  będą miejsca dla młodszych dzieci. 

 

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

       i  Turystyki  pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały  w  sprawie   określenia  

kryteriów  wraz  z   liczbą   punktów   oraz    dokumentów  niezbędnych  do  ich     

potwierdzenia   w    postępowaniu    rekrutacyjnym   do  publicznych   przedszkoli, 

oddziałów     przedszkolnych w szkołach    podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest   gmina Kłobuck. 

       

       /Za – głosowało 10 osób      ,    przeciwnych  -  0   ,  wstrzymała się – 1 osoba/ 

 

      Dyrektor ZEAOS  doprecyzuje  i  dostosuje  Załączniki   do    uchwały. 

 

 

 

       Ad. 9.  

      Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie  określenia kryteriów  wraz  z 

       liczbą punktów oraz   dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu 

       rekrutacyjnym dla   kandydatów  zamieszkałych   poza    obwodem   szkoły  do  klas 

       pierwszych szkół  podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 

       gmina Kłobuck. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – jest to podobna uchwała jak z przedszkolami , tylko 

dotyczy szkół. W szkołach mamy obwody szkolne  i  również może być taka sytuacja, że 

dziecko z danego obwodu będzie musiało iść do innej szkoły. Zaproponowano  kryteria 

wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Kłobuck. 

 

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

       i  Turystyki  pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały  w  sprawie określenia 

kryteriów  wraz  z    liczbą punktów oraz   dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia w postępowaniu   rekrutacyjnym dla   kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły do klas    pierwszych szkół  podstawowych i gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Kłobuck. 

 

       /Za – głosowało 10 osób      ,    przeciwnych  -  0   ,  wstrzymała się – 1 osoba/ 

 

       Dyrektor ZEAOS  doprecyzuje  i  dostosuje  Załączniki   do    uchwały. 

 

  

       Ad. 10. 

       Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i 

       rozliczania  dotacji   ze  środków  budżetu   gminy   na   prowadzenie  niepublicznych 



 

 

       przedszkoli  i  innych   niepublicznych  form  wychowania  przedszkolnego  oraz  trybu  i 

       zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  wykorzystywania. 

      Dyrektor  ZEAOS  J.Krakowian – w  związku  z  otrzymaniem   w  dniu   28 grudnia 2015r.  

wniosku  o  zmianę   we  wpisie  do ewidencji   złożonym  przez  Panią  Małgorzatę Wronę, 

prowadzącą  inną  formę  wychowania  przedszkolnego – Tęczowe Przedszkole  - Centrum 

      Językowe  Megan  Crow  w  Kłobucku, dotyczącym   zmiany  w   określeniu   rodzaju 

prowadzonej  działalności tj. prowadzenie  niepublicznego przedszkola, na podstawie  art. 

82 ust. 1, 3, 3  oraz 5 ustawy o systemie oświaty, dokonano wnioskowanej  zmiany  od dnia 

1 stycznia 2016r. 

      W dniu  01.02.2016r. wpłynął także wniosek od Pani  M.Wrony o przesunięcie  terminu  do 

złożenia  wniosku o dotację i  przekazania jej przed rozpoczęciem  roku budżetowego oraz 

wniosek o udzielenie  dotacji  z  budżetu Urzędu Miejskiego w Kłobucku  na prowadzenie 

niepublicznego przedszkola w roku 2016. Wprowadzona zmiana  wymaga ustalenia trybu 

udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznego  przedszkola  oraz   trybu  i   zakresu 

kontroli ich wykorzystywania. 

      Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie  oświaty projekt uchwały  ustala tryb udzielania 

i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych   przedszkoli   i   innej   niepublicznej   formy 

wychowania  przedszkolnego oraz  tryb i zakres  kontroli prawidłowości  ich  pobierania  i 

wykorzystywania. Projekt uchwały określa w szczególności  podstawy  obliczania  dotacji, 

zakres  danych   i   termin  składania   wniosku   o    udzielenie   dotacji, termin    i   sposób 

rozliczenia   dotacji   oraz   procedurę  kontroli   udzielonej   dotacji   przez  organ dotujący. 

      W odniesieniu  do  zapisu wejścia  w życie  uchwały  z datą  wsteczną  tj. 1 stycznia 2016r. , 

      wprowadzenie uchwały  działa na korzyść podatnika, gdyż niepubliczne  przedszkola 

otrzymują na kazdego ucznia dotację w wysokości nie niższej niż 75% wydatków 

bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym 

przez  gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, natomiast osobie prowadzącej 

inną formę wychowania przedszkolnego, przysługuje na każdego ucznia objętego tą 

formą wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu gminy w wysokości 40%  

wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 

prowadzonym przez gminę , pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. Biorąc pod 

uwagę, iż wnioskodawca złożył wniosek o przekształcenie niepublicznego punktu 

przedszkolnego w niepubliczne przedszkole w dniu 28 grudnia 2015r. (data przekazania 

wniosku do organu prowadzącego ewidencję), faktycznie nie istniała możliwość podjęcia 

przedmiotowej uchwały jeszcze w poprzednim roku kalendarzowym, działania związane 

z przekształceniem podjęto najszybciej jak to tylko możliwe. Zgodnie z wyrokiem 

Trybunału Konstytucyjnego bz dnia 25 września 2000r.   (K 26/99 OTK 2000 Nr 6, poz. 

186), działanie prawa wstecz nie oznacza naruszenia art. 2 Konstytucji o ile tak 

wprowadzone przepisy polepszają sytuację prawną niektórych adresatów danej normy 

prawnej i zarazem nie pogarszają sytuacji prawnej pozostałych jej adresatów. 

Upoważnienie donadania wstecznej mocy obowiązującej aktowi normatywnemu stanowi  

art. 5 ustawy z  dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych, zgodnie z którym przepisy art.4 tej ustawy nie wyłączają możliwości 



 

 

nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Obowiązek 

ustanawiania odpowiedniego vacatio legis oraz  związany  z  nim  zakaz  działania  prawa 

wstecz  (lex retro non agit) wynika  z  zasad  bezpieczeństwa  prawnego, pewności  obrotu 

prawnego, poszanowania  praw  nabytych  czy ochrony zaufania obywatela  do państwa  i 

stanowionego  przez  nie  prawa, które  wywodzi  się  z zasady demokratycznego państwa 

prawnego   wyrażonej   w  art. 2  Konstytucji  RP  (rozstrzygnięcie  nadzorcze   Wojewody 

Wielkopolskiego  z  dnia 25 marca 2014r. KN-I.4131.1.128.2014.22). 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała, ile mamy niepublicznych punktów przedszkolnych  i ile 

niepublicznych przedszkoli. 

 

Dyrektor  ZEAOS  J.Krakowian –   do końca roku był punkt przedszkolny na ul.Szkolnej 

w Kłobucku , jest  punkt przedszkolny w Łobodnie  integracyjny dla dzieci 

niepełnosprawnych, przedszkole w Lgocie i na Smugach, z tym że tam są inne formy 

wychowania przedszkolnego. 

      W tym roku miały zniknąć  tzw.oddziały przedszkolne w szkołach , tak było w ustawie o 

systemie oświaty, ale Minister przedłużyła termin , że te  formy przekształcenia  mają  być 

wprowadzone do 2019 roku. W przedszkolu w Łobodnie jest 8 dzieci , natomiast w  

przedszkolu na ul.Szkolnej jest 25 dzieci. Natomiast na gminie ciąży obowiązek w 

przypadku Łobodna, dowozu tych dzieci niepełnosprawnych   na  koszt gminy, czyli 

gmina ponosi również wydatki dot. dowozu tych dzieci do Kłobucka. 

      Kolejny problem polega na tym, że są też dzieci z naszej gminy, które chodzą do  szkół  w 

Częstochowie. Zgodnie z przepisami z tamtego roku, Gmina Kłobuck musi zwracać 

pieniądze do Częstochowy i odwrotnie, dzieci które chodzą do naszych przedszkoli  też 

zgodnie z przepisami prawa otrzymujemy  od tych gmin pieniądze. 

      Obawia się, że mimo wszystko  będzie bardzo trudno dostać się do przedszkoli dzieciom 

3-letnim. Dzisiaj obowiązkiem przedszkolnym  objęte są dzieci w wieku 4, 5, 6 lat. 

Rozpoczęto akcję, aby przekonywać rodziców aby dzieci 6-letnie poszły do szkoły. 

      Jeśli dziecko pójdzie do szkoły, gmina otrzyma subwencję , a w tym momencie nie będzie 

subwencji, będzie tylko dotacja, która jest niewystarczająca do pokrycia kosztów. 

Jeszcze w tamtym roku, żeby odroczyć dziecko  6-letnie, trzeba było mieć opinię z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej , a dzisiaj  kiedy rodzic chciałby posłać dziecka 6-letnie też 

musi mieć taką opinię z Poradni. 

Będzie się to również   wiązało z  zatrudnieniem. Może się zdarzyć, że nauczycieli trzeba 

będzie zwolnić, co z kolei będzie się wiązało z wypłatą odprawy. Będą to kolejne duże 

wydatki. 

 

Radna B.Błaszczykowska – zapytała, co ze żłobkiem. 

 

      Dyrektor  ZEAOS  J.Krakowian – jak wiadomo, żłobka na razie  nie ma.  Natomiast    

pojawiła się taka możliwość  miejsca, w którym mógłby być żłobek. Jest to mieszkanie w 

Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku, w którym mieszka emerytowany woźny. Jest on 

zainteresowany tym,  żeby gmina  kupiła mu mieszkanie , to jest gotowy opuścić ten lokal. 



 

 

      Trzeba teraz znaleźć taki  lokal i pieniądze, aby dostosować ten lokal  do warunków o 

których mówi ustawa. 

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

       i  Turystyki   pozytywnie  zaopiniowała  projekt   uchwały  w  sprawie   ustalenia  trybu  

udzielania  i   rozliczania   dotacji   ze   środków  budżetu   gminy   na    prowadzenie  

niepublicznych   przedszkoli  i  innych   niepublicznych form wychowania przedszkolnego 

oraz  trybu  i   zakresu   kontroli   prawidłowości   ich   wykorzystywania. 

 

      /Za – głosowało  9 osób   ,   przeciwnych – 0    ,  wstrzymały się – 2 osoby/ 

 

 

 

      Ad.11. 

      Wypracowanie  opinii   do  projektu   uchwały   w   sprawie  zmiany   Uchwały   Nr 

       140/XVII/2015 Rady  Miejskiej  w Kłobucku z dnia 8.12.2015r. w sprawie  ustalenia  trybu 

       udzielania   i   rozliczania   dotacji   ze  środków budżetu gminy  na  prowadzenie  szkoły 

       publicznej   przez   podmioty   inne niż   jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu  i 

       zakresu   kontroli   prawidłowości  ich  pobierania  i  wykorzystywania.  

 

      Dyrektor  ZEAOS  J.Krakowian –  zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, 

projekt uchwały doprecyzowuje tryb udzielania dotacji dla szkół publicznych 

prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Określa ona 

w szczególności podstawy naliczania dotacji, wprowadza obowiązujace wzory  

formularza wniosku o udzielenie dotacji i formularza informacji miesięcznej o aktualnej 

liczbie uczniów wraz z zakresem danych. 

      Zmiany w § 3 dotyczą zasad naliczania dotacji w podziale na szkoły publiczne (szkoły 

podstawowe i gimnazja) objęte subwencją oraz na oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych finansowane z budżetu gminy. 

      Uchyla się pkt 7 § 9. Uchylony punkt stanowi: „dotację wstrzymuje się w przypadku 

niedopełnienia warunków złożenia informacji miesięcznej o liczbie uczniów oraz 

rozliczeń, o których mowa w § 6 i 8 albo w przypadku błędów lub braków stwierdzonych 

w informacji lub rozliczeniu, nieusuniętych w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wezwania do ich usunięcia”. Przedmiotowy punkt zawierał ograniczenie prawa do dotacji 

polegające na jej wstrzymaniu, co zgodnie z licznymi wyrokami sądów administracyjnych 

jest niedopuszczalne. Należy wskazać, iż uchylony punkt jest de facto sankcją, która nie 

znajduje umocowania w przepisach stanowiących podstawę prawną niniejszej uchwały. 

      Art. 80 ust.4 ustawy, wskazuje wprost, że organ stanowiący jst , ustala tryb udzielania i 

rozliczania dotacji, o których mowa w ust. od 2 do 3b  oraz tryb i zakres prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, 

zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji  i w 

rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób wykorzystania dotacji. 

      Upoważnienie do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 

kontroli nie jest równoznaczne z kompetencją organu stanowiącego jst do ograniczania 

prawa do wypłaty dotacji. Pojęcie „rozliczania” użyte przez ustawodawcę rozumieć 



 

 

należy jako czynności zakresu księgowości i rachunkowości i to o chrakterze materialno-

technicznym. Zaś „tryb udzielania i rozliczania” oznaczać winien zasady i terminy 

zgłaszania korekty danych stanowiących podstawę naliczania dotacji, a także zwrotu 

niewykorzystanej dotacji  jst,  która je udzieliła.   

 

      Wiceprzewodniczący Rady J.Batóg – przypomniał, jak się wcześniej  odbywało  

przekazywanie środków  do szkół  katolickich  czyli Smugi i Lgota. 

      Wcześnie obowiązywała  ustawa, że  gmina dostaje subwencję  i przekazuje  subwencję  za 

uczniem. Później  podjęto   kolejną ustawę, że gmina przekazuje  dotację ,  w której  jest 

składnik  „subwencja”, a drugą część  gmina do danej szkoły  dokłada tyle  ile do swoich 

szkół  o takim samym profilu. 

      Im więcej dzieci ze szkół podległych bezpośrednio pod gminę pójdzie do  szkół 

prowadzonych przez Stowarzyszenie , to u nas klasy się zmniejszają , a  tym samym 

wzrośnie  koszt kształcenia ucznia. 

      Nasze szkoły   powinny się starać i stwarzać takie warunki   kształcenia  dzieci aby  

rodzice  nie  posyłali  ich  do  innych  szkół.  Zarówno  dyrekcja  szkół  jak  i nauczyciele  

powinni  stwarzać  takie warunki   aby  dzieci  były zadowolone  z  poziomu  nauczania i z 

pobytu w naszych  szkołach.  Inaczej  gmina   ponosić   będzie  coraz  większe  koszty  na 

ucznia  w  naszych jednostkach. 

 

      Dyrektor  ZEAOS  J.Krakowian – zaobserwowano w ostatnich  dwóch latach, że bardzo 

dużo dzieci z naszych szkół przechodzi do szkół katolickich. Jest to ogromny problem. 

      Szkoła w Lgocie bardzo się  rozbudowała.  Jest to jedna z lepszych szkół katolickich  na 

terenie  okręgu częstochowskiego, jeżeli chodzi o zaplecze, kadrę itd. Szkoła ta bardzo dba 

o uczniów. Dzieci są dowożone specjalnym autobuesm , nawet z Sołectwa  Brody Malina. 

      Do tej szkoły chodzi bardzo dużo dzieci nie z naszej gminy (Gminy Wręczyca Wielka, 

Częstochowy itd.).  

      Jak się pojawia jakikolwiek  problem wychowawczy, to rodzice z naszych szkół zabierają 

dzieci do Lgoty. Takich przypadków też jest kilka. 

      To wszystko powoduje, że gmina w tym momencie wydaje dodatkowe pieniądze.  Jest to 

szkoła, która w żaden sposób nam nie podlega , bo nie jesteśmy organem prowadzącym. 

Natomiast Gmina Kłobuck współpracuje z tym szkołami . Są to dobre szkoły, mają dobrą 

opinię, zaplecze  itd. 

 

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

       i  Turystyki  pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały  w  sprawie  zmiany Uchwały 

Nr   140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.12.2015r. w sprawie  ustalenia  

trybu    udzielania   i   rozliczania  dotacji   ze  środków   budżetu gminy  na  prowadzenie  

szkoły    publicznej przez podmioty inne niż   jednostki samorządu terytorialnego oraz 

trybu  i    zakresu kontroli prawidłowości ich  pobierania i wykorzystywania.  

 

      /Za – głosowało 9 osób   ,  przeciwnych  -  0     ,  wstrzymała  się  -  1 osoba/ 

 

 



 

 

 

 

       Ad.12.  

       Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 

       Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  11 grudnia 2014 r. w   sprawie   powołania   komisji  

       ds. nowelizacji   Statutu  Gminy  Kłobuck. 

 

      Przewodnicząca Rady D.Gosławska –  11 grudnia 2014r. Rada Miejska w Kłobucku  

powołała  komisję ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck. 

      Od  tego czasu  Komisja cały czas pracowała  nad nowelizacją Statutu.  

      Odbyło się szkolenie radnych  nt. Tworzenia i procedur opracowania Statutu  Gminy. 

      Po szkoleniu  Radni  posiadają  szeroką   wiedzę   w tym temacie.  

      Na  69 paragrafów, jest  zaledwie  14  zmian  merytorycznych.   

      Uważa, że lepiej będzie, jeśli powoła się komisję   doraźną do opracowania projektu 

Statutu Gminy Kłobuck  ze  wskazaniem czasu, żeby praca komisji nie przeciągała się w 

nieskończoność.  Jest propozycja  z terminem do 31 grudnia 2016r. 

      Skład komisji zostanie ustalony  na sesji .       

      Jest to tylko zmiana z  komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck na Komisję do 

opracowania  Statutu Gminy Kłobuck. 

 

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

       i  Turystyki  pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały 

Nr  18/IV/2014 Rady  Miejskiej  w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania   komisji ds.nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck. 

 

      /Za – głosowało 7 osób       ,   przeciwnych – 1 osoba    ,  wstrzymała  się – 1 osoba / 

 

 

       Ad.13.  

       Informacja  z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku   za 

okres  01.01.2015r. - 31.12.2015r.  

  

      Kierownik GOPS K.Janicka – jak  każdego  roku GOPS  jest  zobowiązany  do złożenia 

sprawozdania  z  działalności za  okres 2015 roku  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej . 

      Jeśli Radni mają jakieś pytania odnośnie sprawozdania, to o nie poprosiła.  

      Wniosła jedynie uwagę do sprawozdania, ponieważ w potrzebach na świadczenia 

rodzinne  na  2016 rok nie są zabezpieczone środki  na  wypłatę  500 Plus . 

      Przedstawiciel GOPS uczestniczył w Konferencji  dot. tych  świadczeń  500 Plus   i  

jakiekolwiek wytyczne pojawią się dopiero w miesiącu kwietniu 2016r. , dlatego nie było 

możliwości ujęcia w tej kwocie potrzeb na 2016r. W chwili obecnej nie są one znane  i 

trudno je w jakiś sposób ustalić.  

      Było też pismo zadekretowane przez P.Sekretarz  do GOPS  aby już zacząć  

przygotowywać  zaplecze  głównie  w postaci pomieszczenia. 

 



 

 

      Radna E.Kotkowska – zapytała  czy   GOPS jest przygotowany pod kątem technicznym, 

kadrowym  do realizacji zadania  500 Plus  . Ośrodki nie są w ogóle przygotowane, co 

nastręczy  wiele  problemów na  wprowadzanie  tej  ustawy  do  bieżącego działania. Stąd 

pytanie, na  ile  już  GOPS   w chwili  obecnej  jest  przygotowany  do działania. 

      Ile osób może dotyczyć  ten program 500 Plus , czy było to weryfikowane.  

       

      Kierownik GOPS K.Janicka – nie jest to do ustalenia, ani  też  nie można tej  ilości  osób 

zweryfikować, bo ani  Ewidencja Ludności, ani też Urząd Stanu Cywilnego  tego nie poda 

gdyż jest to niemożliwe. 

      Nie ma szans, żeby to zweryfikować, tak jak nie była możliwa  weryfikacja do Karty Dużej 

Rodziny, było to ustalone jedynie  szacunkowo. 

      Na pewno przyjdą wszyscy po 500 Plus, którzy mają  świadczenia rodzinne , ponieważ 

jest kryterium wyższe  więc  wszyscy się zakwalifikują jeśli mają  więcej niż 1  dziecko , a 

nawet jeśli ma 1 dziecko , a kryterium też nie przekracza  więc też przyjdzie. Natomiast ile 

będzie osób powyżej jest na dzień dzisiejszy nierealne do ustalenia. Okaże się to w 

momencie, kiedy wejdzie  w życie ustawa.  

      Wniosków jeszcze nie ma.  

       

      Radna E.Kotkowska – zwróciła się do Burmistrza, czy już rozważał  kwestie  reorganizacji 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że   GOPS   w obecnej chwili też nie może stwierdzić czy 

będzie potrzebny 1 czy 2 etaty nie znając  jaka to będzie skala osób. Mamy na to dostać 

środki – 2%  w tym roku, 1,5% w przyszłym roku . Też  nie wiadomo ilu  będziemy  mieć 

wnioskodawców. Przeliczając to na  kwotę 500 Plus   na każde z tych  dzieci, któremu ta 

kwota przysługuje, będziemy wiedzieć  ile możemy przeznaczyć ewentualnie  na  

zwiększenie etatów  i na zorganizowanie tego ( stanowisko musi być wyposażone). 

      Jeśli  chodzi o lokal, to z tym problemów nie będzie, dlatego że   są takie pomieszczenia 

które można wykorzystać  na ten cel. Kwestia techniczna  tj. komputera i jego podłączenia 

do systemu  GOPS też nie będzie problemu. 

      Problem polega na tym, że dzisiaj nie możemy stwierdzić  ile będzie osób  i  na ile etatów 

będzie nas stać  aby to obsłużyć. Prawdopodobnie będą to 2 etaty. 

      Dzisiaj jest informacja w Gazecie Prawnej, która mówi o tym, że wnioski będzie można 

składać od 1 kwietnia. Dzisiaj jest bardzo mało danych, żeby się do tego można nawet 

zacząć przygotowywać. 

      Można jedynie zacząć przygotować  lokal  przynajmniej na 2  osoby.  

 

      Kierownik GOPS K.Janicka – byłoby niewskazane, ale decyzje były przygotowywane w 

tym samym pomieszczeniu, co przyjmowanie wniosków. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – w takim razie przygotowane  zostaną 2 pomieszczenia  z  uwagi 

na dane wrażliwe. 

       Mają być szkolenia dla pracowników, co rozwiąże problemy. 

        



 

 

      Wiceprzewodniczący Rady J.Batóg – być może nie będzie to tak bardzo  skąplikowane  jak  

się wydaje  , gdyż   Program  Rodzina 500 Plus  zakłada wprowadzenie świadczenia 

wychowawczego na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia  gdzie  nie obowiązują 

żadne kryteria. Mniej zamożnym rodzinom świadczenie będzie przyznawane już na 

pierwsze dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego 

dziecka  przy   spełnieniu kryterium 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego.  

      Uważa, że jest to tylko kwestia  czy zamieszkuje  na terenie  Gminy  i ustalenia czy jest to 

drugie czy kolejne dziecko. Dzieci powyżej 18 roku życia, nie  mogą  otrzymać tego 

świadczenia.  

        

      Kierownik GOPS K.Janicka –   Program 500 Plus zakłada wypłacanie świadczeń na dzieci 

do 18. roku życia. Dlatego przy ustalaniu, ile dzieci jest w rodzinie, nie będą wliczane 

dzieci po ukończeniu 18  roku życia.  

      Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy 

miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 

trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.  

 

      Radna E.Kotkowska – uważa, że można wcześniej poinformować  publicznie 

mieszkańców o możliwości  składania wniosków  i mają na to 3 miesiące od momentu 

startu programu, co pozwoliłoby uniknąć  kolejek. 

      Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, 

rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia, bo takie było założenie Programu.  

 

      Kierownik GOPS K.Janicka – wyjaśniła, że nie można tego obwieszczać teraz , ponieważ 

nie  mamy oficjalnej informacji. W momencie jak ustawa wejdzie w życie , informacja taka 

z pewnością ukaże się  w prasie , będą obwieszczenia w GOPS  itd. 

       

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

      i Turystyki  przyjęła  informację  z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej 

w Kłobucku   za okres  01.01.2015r. - 31.12.2015r.  

 

  

       Ad. 14.  

       Sprawozdanie  z  działalności Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia , Polityki 

       Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki   za  2015 rok. 

 

       Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – przedstawił w skrócie sprawozdanie z działalności 

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

Turystyki   za  2015 rok. 

       W okresie sprawozdawczym, Komisja obradowała na 13 posiedzeniach.  

       W trakcie tych posiedzeń komisja wypracowała 44 opinie do  projektów uchwał. 

       Przyjęła 18  informacji  i sprawozdań . Opracowała  plany pracy na I i II półrocze 2015r. 

        



 

 

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

      i Turystyki  jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok. 

       Ad. 15.  

       Zatwierdzenie planu pracy Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia , Polityki 

       Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki  na  I półrocze 2016 roku. 

        

      Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – odczytał projekt planu pracy komisji na I półrocze 

2016r. 

     

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

      i Turystyki   jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  plan  pracy komisji  na I półrocze 

2016r. 

 

 

       Ad.16.  

       Sprawy różne. 
 

      

Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała  –  odniósł  się do sprawy  Ogniska Muzycznego. 

W okresie gdy był Dyrektorem MOK-u  tj.  ok. 18 lat temu,   powstawało   wiele kół 

zainteresować i nie miał  na nie  pomieszczeń. Działalo  wówczas  Ognisko Muzyczne, 

które  zajmowało pomieszczenia , a zajęcia odbywały się nie w każdym dniu.  Chciał te  

pomieszczenia zagospodarować  pod działalność MOK. Nie mógł jednak  tego zrobić. 

Podjął takie kroki aby Ognisko Muzyczne nie zlikwidować, tylko  aby   było  ono  w 

strukturach organizacyjnych MOK-u. Nie  wiązało się to ze zmianą etatów.  

W tej chwili podejmie ten temat. Postara się podać w interpelacjach na Sesji  jako sprawę  

do rozważenia. 

Mianowicie  wszyscy  pracownicy  by pozostali, natomiast  najbliższym  organem 

prowadzącym byłaby  instytucja  z Łodzi, bo  Koło muzyczne  nie mogłoby mieć 

uprawnień  do wydawania  świadectw  ukończenia Ogniska Muzycznego.  

Częstochowa ma 8-10%  zysku  kosztem wysokości opłaty  za  naukę. Zasugerował, że 

możnaby obniżyć  tą opłatę , gdyż  szczególnie dla dzieci  biednych   jest  za drogo. 

Starał się również pozyskać pieniądze  od innych gmin, bo większość dzieci była z innych 

gmin  oraz z Częstochowy. 

Natomiast nadzór merytoryczny  z Łodzi nic nas nie kosztuje. 

Poprosił o zastanowienie się nad tym, aby Ognisko Muzyczne  weszło w strukturę 

organizacyjną  MOK-u.  
 

Zasygnalizował kolejną sprawę dot. kontaktów z zaprzyjaźnionymi  miastami. Gmina 

Kłobuck utrzymuje współpracę  z    miastem  Sturovo  na Słowacji.  

Jest takie miasto 18 km odległe  od Wilna  porównywalne z Kłobuckiem, gdzie żyje  80% 

Polaków. W  związku  z  tym, że  w  tym  roku będą  Światowe  Dni Młodzieży  mogliby 

przyjechać z całym zespołem  aby wystąpić  w Kłobucku. Chodzi głównie o to, aby 



 

 

utrzymać  kontakt z Polakami za granicą. 

Poprosił Burmistrza o rozważenie tej propozycji, czy jest taka możliwość.  

Zaznaczył, że jest  możliwość  pozyskania  środków  unijnych, jak również  od  sponsorów 

żeby można było działać bez większych kosztów. 

 

Radna B.Błaszczykowska -  odniosła się do tej współpracy z zagranicą. Jak wcześniej już 

mówiła o teatrze ludowym we Lwowie. Rozmawiała już z osobą  i niestety oni  jeżdżą 

tylko w takich przypadkach do Polski, jeżeli im miasto które ich zaprasza zasponsoruje  od 

samego przejazdu  do utrzymania. Natomiast jeżeli  my byśmy chcieli tam jechać, byśmy 

musieli sami sobie  opłacić wszystko, dlatego iż nie otrzymują  żadnych dotacji ze strony 

miasta. Oni ten teatr ludowy muszą sami utrzymać  wystawiająć różne sztuki  i 

przedstawienia. Natomiast nie mają pieniędzy na to, żeby przejeżdżać  do innych  miast   i 

prezentować swoją kulturę. Niestety nas też nie stać, aby  ich  sponsorować, możemy 

jedynie na zamianę, a nie na zasadzie sponsoringu. 

 

Nawiązała również  do Ogniska Muzycznego. Ognisko należy wyprowadzić, gdyż jest to 

podmiot gospodarczy i  powinien rządzić  się  swoimi prawami. Uważa, że w MOK-u 

można stworzyć  swoją szkołę muzyczną  z trochę niższą opłatą, bo nie wszystkich 

rodziców na to jest stać (200 zł miesięcznie). Są niejednokrotnie bardzo zdolne dzieci i  nie 

mają możliwości finansowych żeby uczestniczyć w zajęciach. 

Poddała   pod rozwagę  stworzenie takiej szkoły w  MOK-u  z trochę niższą opłatą. 

 

Nadmieniła, że  Dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Kłobucku występuje  o 

stałe zmniejszenie  stawki  czynszu jaki ognisko płaci miesięcznie wg zawartej umowy. 

Umowa jest zawarta  na 3 pomieszczenia . W tej chwili korzysta z 2 pomieszczeń i chce 

zniżkę, ze względu na to, że to jedno pomieszczenie stoi puste i go  nie  wykorzystuje . Do 

niego jednak nie ma dojścia. Natomiast   umowę   zawarła  na  całość.   

Pomieszczenia są w MOK-u, tylko trzeba  je  wyremontować, dostosować  i  można będzie 

je wykorzystać. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że Ognisko Muzyczne zmniejszyło sobie powierzchnię 

z uwagi, że  płacą duży czynsz. Teraz chcą, żeby płacili ten sam czynsz, ale za większą 

powierzchnię, bo jest im niewygodnie, nie mieszczą się  itd. 

Wysyłani są nawet  rodzice  z  prośbą o wsparcie. Rodzic płaci 200 zł miesięcznie. W 

zajęciach uczestniczy 30 dzieci. Jeżeli jest to kwota 6.000 zł , czynszu jest 1.000 zł , to 

pozostaje kwota 5.000 zł  na obsługę, czyli  na  opłacenie  instruktorów. 

Jak wynika z informacji  instruktorzy otrzymują ok. 360 zł miesięcznie, to znaczy, że gdzieś  

te pieniądze są zagospodarowywane. Rozmawiał już z Dyrektorką MOK-u . Jest to 

zadanie MOK-u, czyli  można by tą ofertę rozszerzyć na dzieci z naszej gminy, zrobić to po 



 

 

kosztach, nawet nie zarabiając na tej instytucji, można  nawet przejąć tych samych 

instruktorów, dzieci na tym nie ucierpią bo mogą mieć prowadzone zajęcia z tym samymi 

instruktorami. Uważa, że dla rodzica  jest to żadna różnica . Ważne jest żeby dziecko miało 

dobrą opiekę, dobrego instruktora , a nie  kto  jest szefem  tej organizacji.  

Jak zauważył Radny J.Puchała, dzieci biedne nie stać na uczestniczenie w takich zajęciach. 

200 zł miesięcznie wydać na  takie zajęcia   to jest spory wydatek. Trzeba by było się nad  

tym  pochylić , aby dać możliwość szerszej ilości dzieci dostępu do tego rodzaju zajęć .  

Trzeba się do tego przymierzyć, aby rozwiązać ten problem. 

 

Radna E.Kotkowska- zapytała, kiedy można się realnie spodziewać  uruchomienia 

Centrum Integracji Społecznej. 

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Kłobucku  też  planuje  pewne  działania dla  tych  osób  

najbardziej wykluczonych  w ramach prac społeczno-użytecznych  powiązanych  z  

Programem „Aktywna  Integracja”, które razem z GOPS będą  realizowane, kwestie  

środków  oraz   informacji dla tych osób, które potencjalnie  mogą uczestniczyć w tym 

projekcie .  Czy to jeszcze byłby ten rok  czy przyszły. 

  

Burmistrz J.Zakrzewski – mamy obowiązek wykonania tego zadania  tzw.  miękkiego  tj. 

jednocześnie  CIS  (Centrum  Integracji  Społecznej)   i CUS   (Centrum Usług 

Społecznych). W tej chwili mamy zawartą umowę  (prowadzi to GOPS)  z  partnerem 

zewnętrznym dlatego, że są to fundusze unijne, trzeba sporządzić wniosek.  Partner, który 

ma   doświadczenie w poprzednim programowaniu, będzie  zadanie  prowadził od 

początku do końca  dlatego, że w GOPS nie ma fachowców od funduszy unijnych, pisania 

wniosków, więc robi to firma zewnętrzna. Partner  dostanie z tego tytułu wynagrodzenie . 

Planowany jest  remont budynku przy ul.Harcerskiej na Centrum Usług Społecznych  i  na 

Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  na Centrum Integracji  Społecznej. Będą to 2 budynki, które 

będą ze sobą współpracować.  Nie później jak w przyszłym roku ruszymy z tym 

programem. W tym roku  chcą przygotować już wszystko  wraz  z  projektem 

technicznym  budynków, bo trzeba to zaprojektować, przygotować  i oczywiście czekamy 

na konkursy, które zostaną ogłoszone. Uważa, że w tej kadencji  będzie to na pewno. Jest 

to wszystko przygotowywane  zgodnie z harmonogramem. Mogą się te konkursy pojawić 

jeszcze w tym roku , więc  złożymy wniosek.  

Jest tam kwestia wykonania  technicznego  czyli  wybudowania  czy  wyremontowania  

budynku. Chcemy  rozbudować   Strzelnicę  i  tam  stworzyć  dodatkowy  budynek  na 

Centrum  Intergracji Społecznej, a budynek  na ul.Harcerskiej  wyremontować  i 

zaadoptować  na Centrum Usług Społecznych.  

 

Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała  –  podziękował za podjęcie tematu Ogniska 

Muzycznego. Osobiście  zobowiązał  się  pomóc  Dyrektoce MOK-u . 

Jeżeli chodzi o sprawę współpracy z zagranicą , to posiada  taką wiedzę, że w przypadku 



 

 

Litwy,  jeżeli my tam  pojedziemy, to opłacamy pobyt, natomiast  jeśli oni tu przyjeżdżają , 

to na własny koszt. Uważa jednak, że  warto podjąć  taki temat, żeby była taka współpraca 

nawiązana  między tymi miastami. 

 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji    Edukacji  

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

o  godz. 12:40  posiedzenie.  

 

      

Przewodniczył:   Tomasz Kasprzyk 

      Protokołowała:   Danuta Kowalik 

                                                                                

 


