
 

                                                               Protokół   Nr 3/2016 

z posiedzenia  Komisji  

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej 

         Kultury, Sportu i Turystyki 

       odbytego  w  dniu  10 maja 2016r. 

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności. 

  

Proponowany  porządek posiedzenia:  

 1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 2/2016  z  dnia  22.03.2016r.r. 

      /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  2/2016  z  22.03.2016r.  

        3.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały nr 

             48/VIII/2015 Rady Miejskiej w  Kłobucku  z  dnia 23 marca 2015r. w  sprawie   przyjęcia 

             Programu  dla  rodzin   wielodzietnych  „Gmina  Kłobuck  dla  rodziny - Karta  Dużej 

             Rodziny” .  

        4   Wypracowanie opinii do projektu uchwały  w  sprawie   określenia sezonu 

              kąpielowego  oraz  wykazu  kąpielisk  na rok 2016  na  terenie Gminy Kłobuck. 

        5.   Zapoznanie się  z  naborem do klas pierwszych szkół podstawowych w roku 

               szkolnym  2016/2017. 

        6.  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015r.  

       /umieszczono na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w  BIP bip.gminaklobuck.pl/  

       w  zakładce  Sprawozdania/. 

 7.  Sprawozdanie  z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata  

       2015-2017” za 2015 rok      

       /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w  BIP 

               bip.gminaklobuck.pl/  w  zakładce  Sprawozdania/. 

        8.  Plany  remontów  i   inwestycji  w  obiektach  oświatowych  w  roku 2016. 

        9.  Sprawy różne. 

      - informacja  w  sprawie  aktualnego  stanu  dotacji  wypłacanej   ze  środków  budżetu 

        Gminy Kłobuck na  prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Tęczowe Przedszkole" 

        w Kłobucku. 
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Ad.1  

      Przewodniczący Komisji T. Kasprzyk - otworzył    posiedzenie  Komisji   Edukacji 

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

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

jest  8 członków  komisji    z  11 osobowego  składu. Zgodnie  z   § 44  ust. 3 Statutu Gminy 

Kłobuck, posiedzenie  komisji  jest  prawomocne.    

      Odczytał proponowany porządek posiedzenia komisji. 

  

  

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej  Kultury,  

Sportu   i  Turystyki   T.Kasprzyk   jednogłośnie  przyjęła  proponowany   porządek  

komisji.   

       

        

      Ad.2 

      Przyjęcie   protokołu  Nr 2/2016  z  dnia   22.03.2016r.r. 

/projekt  protokołu  został  umieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego 

w  bip.gminaklobuck.pl/     

  

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej  Kultury,  

Sportu   i  Turystyki   T.Kasprzyk   jednogłośnie  przyjęła  protokół  Nr 2/2016  z  dnia 

22.03.2016r.  

 

  

           

      Ad. 3.   

       Wypracowanie opinii do projektu uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały nr 

       48/VIII/2015 Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia 23 marca 2015r.  w  sprawie   przyjęcia 

       Programu  dla  rodzin   wielodzietnych „Gmina  Kłobuck  dla  rodziny - Karta  Dużej 

       Rodziny” .  

        

      Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – przedłożony  projekt  uchwały  dotyczy  zmiany  

uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku nr 48/VIII/2015  z dnia 23 marca 2015r. w sprawie 

przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej 

Rodziny”. 

      W przedłożonej uchwale zmienia się załącznik Nr 2 do Programu z uwagi na fakt, iż  do 

Programu mogą przystąpić podmioty trzecie z terenu Gminy Kłobuck oferujące ulgi i 

zwolnienia dla rodzin wielodzietnych. Aktualnie w katalogu podmiotów oraz 

wprowadzonych ulg i zwolnień znajduje się 21 podmiotów trzecich. 



      W katalogu  podmiotów oraz  wprowadzonych  ulg  i  zwolnień  został wprowadzony 

również  Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty  Samorządowej  w  Kłobucku 

oferujący 50% ulgi w opłacie za przedszkole. Do przedszkoli w Gminie Kłobuck uczęszcza 

56 dzieci z rodzin wielodzietnych, miesięczny skutek finansowy przy wprowadzeniu 

powyższej ulgi wyniesie  2.864 zł miesięcznie. 

 

      Komisja   Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury,  

Sportu   i  Turystyki   jednogłośnie   pozytywnie  zaopiniowała   projekt   uchwały   w  

sprawie  zmiany uchwały nr    48/VIII/2015 Rady Miejskiej w  Kłobucku  z  dnia 23 marca 

2015r. w  sprawie   przyjęcia   Programu   dla  rodzin  wielodzietnych „Gmina   Kłobuck  

dla  rodziny-Karta  Dużej   Rodziny” .  

 

 

 

 

 

       Ad. 4    

       Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie   określenia  sezonu 

       kąpielowego  oraz  wykazu  kąpielisk  na rok 2016  na  terenie Gminy Kłobuck. 

       

      Kierownik GOR M.Borkowska – podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  czasu  trwania 

sezonu  kąpielowego  oraz  wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck wynika z art. 34 a 

ust. 1 Ustawy Prawo  wodne . Uchwałę taką  podejmuje  się  na  wniosek organizatora  

kąpieliska  złożony  w terminie  do 31 grudnia roku  poprzedzającego  sezon kąpielowy.  

      Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku wystąpił z takim  wnioskiem  w dniu 

22.12.2015r. o umieszczenie jednego kąpieliska położonego na zbiorniku wodnym 

„Zakrzew” w Kłobucku w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck. 

      W związku z powyższym został przygotowany projekt  uchwały, który zgodnie z art. 34 a 

ust.7  podano do publicznej wiadomości zgodnie z zarządzeniem Nr GOR.0050.3.2016  

Burmistrza Kłobucka z dnia 12 stycznia 2016r. oraz przesłano do zaopiniowania: 

      - Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w  

         Częstochowie, 

      - Regionalnemu Dyrektorowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

      - Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kłobucku, 

      Projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

 

      Ponadto wniosła autopoprawkę w § 2  ust. 2  w którym określa się liczbę osób kąpiących 

się na maksymalnie 400 osób przez dodanie  słowa „dzienne”. 

 

      Komisja   Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury,  

Sportu   i  Turystyki   jednogłośnie   pozytywnie  zaopiniowała   projekt   uchwały   w  

sprawie określenia  sezonu   kąpielowego  oraz  wykazu  kąpielisk   na  rok  2016  na  

terenie   Gminy  Kłobuck   wraz  z   wniesioną  autopoprawką   przez  dodanie   słowa   

”dzienne” . 



       Ad.  5.    

       Zapoznanie  się   z  naborem  do   klas   pierwszych   szkół   podstawowych   w    roku 

       szkolnym  2016/2017. 

        

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – częściowo  już  poruszył  problem  na komisji Budżetu,  

Finansów, Handlu, Usług  i Ochrony  Środowiska. Nabór  do  klas  pierwszych  już  się 

zakończył. Nie wygląda on pomyślnie. 

       Przybliżył, jak wygląda ten nabór  w poszczególnych szkołach. 

      W Białej nie udało się w tym roku zorganizować  pierwszej  klasy. Było 4 chętnych, ale 

przepisy prawa mówią, że można zorganizować klasę w przypadku kiedy jest 7 dzieci. 

      W Libidzy będzie 8 dzieci   w  tym 4    6-latki, 

      w Łobodnie  8 dzieci  w tym  7   6-latków, 

      w Kamyku   9 dzieci  w  tym  2   6-latków, 

      w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku  14  dzieci   w  tym  7  6-latków, 

      w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku  14  dzieci   w  tym  5  6-latków. 

 

      W skali całej Gminy będzie   53 dzieci. 

          

      Problem polega na  tym, że  w  2015 roku  udało  się  uruchomić  aż  14 oddziałów, co 

wskazuje  że zatrudnienie miało 14 nauczycieli z pełnym etatem. Natomiast w tym roku 

będzie tylko 5 oddziałów. 9 nauczycieli zostaje bez możliwości zatrudnienia  w klasach   

      I – III. 

      W projektach, które przeglądał , dyrektorzy próbują sytuację  ratować  dwoma sposobami.  

      Pierwszy tj. taki, że zwiększają liczbę  nauczycieli na świetlicach. Stanowi to problem, bo 

dla nauczyciela na świetlicy nie ma subwencji, tylko to są środki, które idą bezpośrednio z 

budżetu gminy (czyli automatycznie zwiększamy wydatki na oświatę ze środków 

gminnych). 

      Drugi  sposób, to nauczyciel wspomagający. Wyjaśnił, że  od 1 stycznia 2016r. 

obowiązkowe będzie zatrudnienie nauczyciela wspomagajacego w przedszkolach  i 

szkołach, do których uczęszczają uczniowie  z  orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego ze względu  na autyzm, zespół Aspergera czy niepełnosprawności  sprzężone. 

      Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie organizowania 

warunków kształcenia, opieki i wychowania dla dzieci niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

      Oczywiście, jeśli w orzeczeniu dziecka będzie zapis o potrzebie  kształcenia  specjalnego    

      szczególnie  z   zespołem Aspargera , to wtedy jak najbardziej  nauczyciel wspomagający  

będzie musiał być zatrudniony. 

      Istnieje pewne niebezpieczeństwo, że nauczyciele  którzy mogą  nie  mieć  pracy  zechcą  

iść  na  roczne urlopy zdrowotne, bo istnieje taka możliwość, że  nauczyciel po 7 latach 

pracy nabywa takie  prawo że może otrzymać urlop zdrowotny.  

      Chcemy tego uniknąć i w tamtym roku  w wytycznych była mowa, że nauczyciel 

powinien stanąć na komisję . Jest taki Ośrodek Medycyny Pracy w Sosnowcu  gdzie   są 

kierowani  nauczyciele .   

      Taka sytuacja związana z naborem do klas pierwszych jest tendencją  ogólnopolską.  



      Szacuje się, że  w   Polsce  zwolnienia  zagrażają  ok. 15.000 nauczycieli. 

      Na ostatnim spotkaniu Burmistrz zadał pytanie, czy są chętni nauczyciele, którzy mogą 

odejść na emeryturę. Okazuje się, że też nie ma takich osób. W tamtym roku 2 osoby które 

miały wiek emerytalny, odeszły na emeryturę. Były 2 urlopy zdrowotne. Subwencja też 

była całkiem dobra. Natomiast  rok szkolny  2016/2017   będzie dość trudny. 

      Osobiście jest zwolennikiem utrzymania kadry zawodowej która jest. Projekty 

organizacyjne będą teraz  weryfikowane, żeby w sposób sprawiedliwy i uczciwy podzielić 

te godziny. Spotkania będą indywidualne z dyrektorami, gdzie poszczególne projekty 

będą omawiane  i  analizowane. 

      W przeciwieństwie do klas pierwszych,  przedszkola są pełne.  

      Dzisiaj w najgorszej sytuacji  są  nauczyciele  a  nie dzieci, bo będą  mieć  bardzo  dobre 

warunki  nauki. 

      Natomiast od ok. 2 miesięcy nie ma  żadnej  informacji z Kuratorium, jak  ten  problem  

rozwiązywać . Nie ma żadnych zmian w Karcie Nauczyciela. Dalej będzie sytuacja z 

wypłatą  dodatku uzupełniającego w styczniu . Jeżeli chodzi  o  urlopy zdrowotne, 

apelowano, żeby  płacił je ZUS, jednak nic nie zmieniono. 

 

      Radna B.Błaszczykowska – zapytała jaki jest stan zatrudnienia  nauczycieli w Gminie. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – są nauczyciele zatrudnieni na różne części etatów.  

      Zobowiązał się przygotować taką informację. 

      Są też nauczyciele, którzy pracują  w naszej gminie, ale pracują również w Częstochowie.    

      Są problemy z nauczycielami wychowania fizycznego , języka  angielskiego, których jest 

dużo. Jest dużo nauczycieli humanistów.  

      Samych pracowników niepedagogicznych jest w tej chwili  ponad 110 osób. 

       

      Radny M.Wojtysek – zapytał, czy nie da się przesunąć  niektórych  nauczycieli  do 

przedszkoli. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – jest taka sytuacja, że  w Przedszkolu Nr 5 będzie jeden 

oddział więcej, dzięki czemu  udało się 3-latków zagospodarować. Trzeba będzie tam 

zwiększyć etatowo 2 osoby + pomoc nauczyciela. Prosił na spotkaniu  z  nauczycielami, 

żeby  przesunąć  te  2 osoby z przygotowaniem  pedagogicznym  I-III. W  projektach tego 

nie znalazł . Natomiast Burmistrz na pewno zaproponuje tym nauczycielom, żeby przeszli 

do przedszkola.  Jednak istnieje tu problem dla nauczyciela, bo nauczyciel w szkole ma 18 

godzin, ma wakacje, ferie, natomiast w przedszkolu ma  25 godzin  i  do tego  pracuje  w 

ferie  i wakacje.  

      Dyrektorzy próbowali w projektach zwiekszać liczbę godzin. Poprosił o porównanie 

godzin w tamtym roku  i w tym roku . Wyszły   duże różnice w tym roku. 

 

      Radna E.Kotkowska - zapytała, czy klasy w szkołach podstawowych nie są zbyt liczne. 

Czy nie można by np. część nauczycieli zagospodarować  i zrobić podziały w klasach. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – wyjaśnił, że jest to robione od  lat. Tak jest robione  z  w-f, 



językiem angielskim . 

 

      Radna E.Kotkowska – może jest jakaś szansa, żeby uratować część nauczycieli żeby do 

tego zwolnienia nie doszło. 

      Wcześniej  Dyrektor mówił, że korzystniejsze jest zwiększenie nadgodzin pod kątem 

finansowym  a niżeli  zatrudnianie  nowych  nauczycieli.  

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – stwierdził, na  razie  jest  dobrze,  do   września   czy 

grudnia  w miarę  będzie  w  porządku, nauczyciele mają  nadgodziny, nie  są  zatrudniani  

dodatkowi  nauczyciele , bo te  nadgodziny  wchodzą  w  średnie . Natomiast  w  sytuacji, 

kiedy  nie  będzie  godzin dla  nauczycieli, to  trzeba  będzie  coś z  tym zrobić. Wtedy   nie 

może być  nadgodzin dla  pojedynczych  nauczycieli, tylko trzeba   je  będzie  uczciwie 

podzielić.  

 

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – uważa, że  radni  powinni  mieć  na  względzie  nie  

tylko  interes   nauczycieli, ale  przede wszystkim gminy, bo dojdzie w końcu do takiej 

sytuacji  że   większość budżetu pójdzie na oświatę . Już  w  tej  chwili  połowa  budżetu to 

są wydatki  na oświatę . 9 osób nie będzie miało etatu. W przyszłym  roku  też  tak będzie, 

jak również w przyszłych latach. Nie da się dalej udawać, że nie ma problemu. Jest to 

problem, który powstał dzisiaj i będzie się ciągnął przez lata.  

 

      Radna E.Kotkowska – dbając o oświatę, dbamy również o dobro naszych mieszkańców , 

bo   dzięki temu  zapewniamy  edukację  na odpowiednim  poziomie. 

      Uważa  też, że  w ciągu   najbliższych lat część nauczycieli przejdzie na emeryturę . Tak 

więc nie zatrudnianie nowych nauczycieli  i pozwolenie odejścia   tym, którzy już  

osiągnęli  ten przywilej, pozwoli  w jakiś  naturalny  sposób  rozwiązać tą sytuację, nie 

trzeba od razu ich  zwalniać. Należy spróbować w jakiś sposób  stanąć  w   sytuacji tych 

nauczycieli  wiedząc, że na rynku, pracy  teraz nie znajdą.   

 

      Przewodznicząca rady D.Gosławska – nikt  sztucznie nie utrzymuje   pracownika, dla 

którego  nie ma  etatu. Nie można też mówić, że  w naszych  szkołach jest  takie  

przeludniene klas, że trzeba je dzielić. Nie można natomiast się łudzić , że za rok ta 

sytuacja się poprawi. 

      Czy nauczyciel nie  może się przekwalifikować, aby  znaleźć  pracę  w innym zawodzie.  

Są to osoby wykształcone , które znają  języki  itd. 

      Należy sobie zdać sprawę, że  nie jest to problem jednego roku. 

 

      Radna B.Błaszczykowska -  uważa, że na  pewno  z pewnością  znalazłyby się osoby  w  

tak dużej  grupie zawodowej,  które  mogłyby  skorzystać  z  tego  uprawnienia  i  przejść 

na  emeryturę  lub zasiłek przedemerytalny. Myśli, że  jest to przedwczesne twierdzenie, 

że te  9 osób  pójdzie na bezrobocie, bo są to osoby z wieloletnim stażem 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – wyjaśnił, że  po dokładnym  sprawdzeniu  wieku 

nauczycieli, stwierdził , że dzisiaj nie ma takich osób, które mogłyby skorzystać  z tego 



przywileju i odejść na emeryturę. W tamtym roku 2 osoby odeszły na zasłużoną emeryturę  

i   to  też  trochę kosztowało. Natomiast na dzień  dzisiejszy  nauczyciele są w wieku około 

40 lat. 

 

      Radny M.Wojtysek – zapytał, jaki musi mieć wiek nauczyciel, żeby przejść na emeryturę. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – kilkanaście lat temu nauczyciele  odchodzili  na  

emeryturę  w wieku 50 kilku lat , natomiast dzisiaj nauczyciel musi mieć 60 lat życia. 

 

      Radny A.Sękiewicz – poprosił o zakończenie  dyskusji  i  ewentualne  poruszenie  

omawianych  tematów  na  spotkaniu   zorganizowanym  z  nauczycielami.  

 

        

 

       Ad. 6.   

      Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za 2015r.  

  

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – zaproponowała, że jeżeli radni  mają  jakieś pytania 

odnośnie  oceny zasobów pomocy społecznej za 2015r., to chętnie  odpowie. 

 

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk -  zwrócił uwagę, że w pkt 11 są  Wnioski  końcowe 

      (str. 33)  w których nic nie jest zawarte. Jest tylko tytuł,  ale  brak jest  jakichkolwiek  

informacji. 

 

      Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – w opracowaniu  zawarte są  wydatki, które były 

ponoszone przez cały rok i przez poprzednie lata, ( jest to porównanie z poprzednimi 

latami).  

      Na pomoc społeczną wiadomo, że  idzie bardzo dużo środków. 

      Wyjaśniła natomiast to, czego brakuje.  W tej chwili nie ma świetlicy środowiskowej. Nie 

ma więc strikte takiej  pomocy dla dzieci z  rodzin  trudnych  bądź  zagrożonych 

patologiami. 

      Brak jest  w tym momencie żłobka  (jest w planach).  

      Poza pomocą finansową , która jest oferowana, są tylko  asystenci rodziny . Nie ma innej 

możliwości  wspierania tych rodzin, poza pomocą finansową  i wsparciem przez 

asystentów rodziny  i  pracą  socjalną, która jest prowadzona z tymi rodzinami.  

      Nie ma również  środowiskowego domu  samopomocy, gdzie można by   umieszczać  

ofiary przemocy , choćby doraźnie. 

 

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

i  Turystyki  przyjęła  do  wiadomości  ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  za  2015 r. 

 

        

 

  



 

Ad.7.   

Sprawozdanie  z   realizacji „Gminnego   programu   wspierania    rodziny    na    lata  

2015-2017”  za   2015 rok      

  

      Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska –   przedstawiła  sprawozdanie   

 

      Adresatami programu są rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, rodziny w których dzieci  zostały umieszczone w pieczy 

zastępczej oraz rodziny doświadczające trudności w codziennym funkcjonowaniu i w 

prowadzeniu gospodarstwa domowego jak również wszystkie rodziny z dziećmi z terenu 

Gminy Kłobuck. Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz działania 

profilaktyczne na rzecz wzmacniania  rodziny. 

      Cele szczegółowe to: udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych , rodzinom bezradnym w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego i rodzinom, których dzieci  zostały umieszczone w pieczy 

zastepczej oraz  działania profilaktyczne na rzecz wzmacniania rodziny , a także 

promowanie  różnych  form spędzania czasu wolnego na rzecz dzieci, młodzieży oraz 

rodzin. 

      Rodziny z takimi problemami stanowią znaczną grupę klientów korzystających z pomocy 

GOPS-u. W 2015 roku z terenu Gminy Kłobuck zostało umieszczonych 15 dzieci w pieczy 

zastępczej. Planuje się współpracę z wybranymi rodzinami wskazanymi przez PCPR. Do 

działań na rzecz rodziny należy również świadczona przez GOPS pomoc w formie 

pieniężnej i niepieniężnej oraz w postaci pracy socjalnej. W 2015 roku zostały 

zorganizowane kolonie letnie do Czorsztyna w których uczestniczyło łąćznie 21 dzieci. 

      Jak wynika z zebranych danych w 2015 roku udzielono 19 porad psychologiczno-

pedagogicznych. Poradnia oferuje ponadto pomoc w ramach „Grupy edukacyjnej dla osób 

doświadczających przemocy”, jednak  w  2015r.  grupa taka  nie  zawiązała się. Osoby 

zainteresowane pomocą w tym zakresie korzystały  z  pomocy indywidualnej. 

      Na terenie  Gminy Kłobuck pracuje 6 dzielnicowych, którzy w ramach Gminnego Zespołu 

ds. Przeciwdziałania Przemocy uczestniczą w grupach roboczych mających na celu 

wypracowanie wspólnych działań. Policjanci wraz z pracownikiem socjalnym ustalają 

indywidualny plan pomocy rodzinie, który ma na celu wyjście z kryzysowej sytuacji i 

zapobieganie przemocy w rodzinie. Ponadto Komenda prowadzi działania prewencyjne w 

fiormie pogadanek w szkołach mających na celu Przeciwdziałanie przestępczości i 

uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Istotną rolę w wspieraniu rodzin odgrywają 

kuratorzy sądowi. Bardzo dobrze  również działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Według danych za 2015 r. do Zespołu wpłynęły 

72 „Niebieskie Karty”. Procedura „Niebieskiej Karty” została zakończona w 59 rodzinach. 

Zespół Interdyscyplinarny kieruje również wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych o leczenie.Na leczenie odwykowe członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych skierowali 9 osób co do  których istniało 

podejrzenie, iż mają problem ze spożywaniem alkoholu. 



      Na terenie Gminy Kłobuck istnieje potrzeba utworzenia placówki wsparcia dziennego, 

która  wspierałaby rodzinę w sprawowaniu podstawowych funkcji. 

      Jest kłopot ze  środowiskowym  domem  samopomocy, gdzie można by   umieszczać  

ofiary przemocy.  Jedyne najbliższe miejsce, gdzie  można odwieźć  ofiarę przemocy jest 

Częstochowa , ale niekoniecznie są tam też miejsca  na każde  nasze  zapotrzebowanie.  

      Jeśli chodzi o zagospodarowanie czasu wolnego, to MOK w Kłobucku  oprócz stałych 

form zajęć, prowadzi działalność w zakresie imprez okolicznościowych, które kierowane 

są do dzieci i młodzieży między innymi z terenu Gminy Kłobuck. Od 02.02.2015r.  do  

13.02.2015r.   tj. w okresie ferii  zimowych  zorganizowano  blok imprez edukacyjno-

kulturalnych dla dzieci.  Na  OSiR  zorganizowano  łącznie 34 imprezy  sportowo-

rekreacyjne, natomiast  w okresie wakacyjnym  i  ferii  zimowych  zorganizowano  szereg 

imoprez  sportowo-rekreacyjnych, w łącznej  liczbie – 9. W  okresie  wakacyjnym  dzieci   i 

młodzież  mogły uczestniczyć w zajęciach z koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, gier 

i zabaw. 

 

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

i  Turystyki  przyjęła  do  wiadomości   sprawozdanie  z   realizacji „Gminnego   

programu   wspierania    rodziny    na    lata   2015-2017”  za   2015 rok   .  

 

  

 

 

 

       Ad. 8.   

      Plany  remontów  i   inwestycji  w  obiektach  oświatowych  w  roku 2016. 

       

       Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – jeśli chodzi o remonty  w placówkach oświatowych, to  

      zwrócił się  do wszystkich dyrektorów o  dokładnie określenie  jakie   remonty  zamierzają  

wykonać   w  ramach   środków, które otrzymają. 

      Przypomniał, że decyzją Rady zwiększono  kwotę na wydatki na remonty w  placówkach 

oświatowych  do kwoty  30.000 zł. Są to tradycyjne remonty, typu malowanie, drobne 

naprawy  itd. 

      Może być taka sytuacja, że część  tych pieniędzy  wejdzie  w sprawy  inwestycyjne. W tym 

roku planowanych jest  w oświacie dużo inwestycji, na duże kwoty. 

      Jeśli chodzi o sprawy remontowe w szkołach, to istnieje duży problem  związany  z 

nakazami , decyzjami SANEPID-u  jak również Państwowej Straży Pożarnej.  

      Problem taki  występuje w Szkole Podstawowej Nr 1   i  Nr 2. Pieniądze, które te placówki   

otrzymały na remonty będą niewystarczające. 

      W Przedszkolu Nr 1 jest taka sytuacja, że okres przedłużania realizacji tych zaleceń   

skończył się  i trzeba  to wykonać   i  dostosować, żeby   placówka nie została zamknięta . 

      Budynki  oświatowe  mają  już  trochę  lat  i tak de fakto  nie ma nowych szkół . Najczęściej 

występują problemy z rynnami, dachami itd. 

      Planowane  jest  uruchomienie żłobka, który mieściłby się w Szkole Podstawowej Nr 1, po    

      lokatorze , który w tej chwili zajmuje  te pomieszczenia  (ok.60 m²).  



      Jeśli by się to udało zrobić, to też można by zatrudnić  nauczycieli z klas  I-III, dla których 

nie byłoby pracy. 

      Planuje się osobę z pomieszczenia mieszkalnego w Przedszkolu Nr 5 przenieść do innego  

lokalu mieszkalnego , natomiast  osobę zajmującą  pomieszczenia w SP Nr 1 

(emerytowany pracownik niepedagogiczny SP Nr 1) przenieść do  Przedszkola Nr 5 . 

 

       Kierownik IR W.Solska -  omówiła kwestię  w zakresie  inwestycji . 

      W planie wydatków budżetowych na rok 2016 mielismy takie zadania inwestycyjne  jak: 

      przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz  z  odwodnieniem  terenu boiska  i 

budynku Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Kłobucku przy ul.Szkolnej. 

      Był zorganizowany przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych na wykonanie robót budowlanych. Przetarg jest rozstrzygnięty . Zadanie 

będzie wykonywał  Zakład Budowlano – Remontowy Marian Gołąbek , Chwostek 

ul.Morcinak 77,  42-714  Lisów  za kwotę brutto  536.592,10 zł. 

      Jest to jedno wspólne zamówienie  z tym że  jest tu część kwalifikowalna i część 

niekwalifikowalna.  Zostało na razie złożone zgłoszenie realizacji inwestycji sportowej 

przy szkole  do Urzędu Marszałkowskiego. Ten wniosek jest na I miejscu listy rezerwowej   

do dofinansowania. Na pewno wniosek będzie dofinansowany, jest to dofinansowanie 

33%. Dlatego tak się stało, że też jeszcze w ostatniej chwili złożyliśmy wniosek dot. Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Kłobucku. Tam  są wyższe koszty kwalifikowalne, ale  w sumie   jako 

gminie opłaca  się tą  mniejszą dotację  dostać na SP Nr 1, bo są tam większe koszty . 

Natomiast na SP Nr 2 nawet gdybyśmy dofinansowania nie dostali , to zrealizuje się to ze 

środków własnych, ponieważ tam są decyzje SANEPID-u  co do zagrożeń istniejącego 

boiska  asfaltowego. Dojdą tu jeszcze koszty inspektora nadzoru . W postępowaniu  

została wybrana  oferta  Pana Roberta Chłąda  prowadzącego działalność gospodarczą  pn. 

Firma Handlowo-Usługowa KOMAX Robert Chłąd z siedzibą w Kłobucku  przy  ul. 

Kasztanowej  89 B. Cena brutto wybranej oferty  wynosi  2.214 zł. 

      Zadanie jest już przygotowane do realizacji, umowa jest podpisana. Wejście z robotami  w 

teren  z końcem roku szkolnego . Termin realizacji jest krótki . Główne roboty powinny 

zakończyć się w okresie wakacyjnym.  Natomiast roboty wykończeniuowe czy poprawki ,  

odbiory  i usterki mogą być usuwane  ewentualnie w  roku  szkolnym.  

 

      Radna E.Kotkowska -  zapytała czy plan  przebudowy  boiska zakłada oprócz  boiska do 

piłki nożnej i jeszcze coś  oprócz  tego. 

 

      Kierownik IR W.Solska – wyjaśniła, że będzie to boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej i 

ręcznej  z  tartanu, ze skocznią   i bieżnią  wzdłuż płotu przedszkola , gdyż teren jest  tam  

niewielki. Przewidziane jest odwodnienie   terenu boiska  i budynku Szkoły. Mimo że 

teren jest bardzo mały, to  dochodzą też koszty zabezpieczenia tego pomieszczenia 

podziemnego przed wejściem do szkoły, gdzie składowany jest opał  do kuchni. Też trzeba 

będzie zabezpieczyć konstrukcyjnie, żeby to wytrzymało.  

       

      Następne zadanie w zakresie oświaty dotyczyło  „Modernizacji energetycznej budynku 

Zespołu Szkół w  Białej  przy ul.   Częstochowskiej Nr 73”. 



      Został ogłoszony przetarg na 2 obiekty: na ZS w Białej i budynek Urzędu Miejskiego w 

Kłobucku. 

      Otwarcie ofert odbyło się 2 maja. W przetargu , w części dot. modernizacji energetycznej 

budynku  Zespołu Szkół w Białej złożono 9 ofert, gdzie cena  oferty z  najniższą  ceną 

wynosi 942.342,94 zł, a z najwyższą wynosi 1.394.757,58 zł. 

      Natomiast w części  dotyczącej  modernizacji energetycznej  budynku Urzędu Miejskiego  

w  Kłobucku  złożono 6 ofert, gdzie cena oferty z najniższą ceną wynosi 1.355.422,64 zł, a z 

najwyższą wynosi  1.647.208,82 zł. Obecnie trwa badanie ofert. 

 

      Radny M.Woźniak – ile  środków zewnętrznych  możemy pozyskać na termomodernizację  

Szkoły w Białej. 

 

      Kierownik IR W.Solska – wyjaśniła, że można pozyskać 85% kosztów kwalifikowalnych. 

      Zostaną tylko oszczędności do 15%, bo plan budżetu był robiony w ten sposób  , że po 

stronie dochodów była pokazana dotacja, a po stronie wydatków całość  wydatków. W 

sumie dotacji dostaniemy mniej, jak jest wynik przetargu niższy i wtedy  oszczędność 

będzie tylko  do 15%. 

 

      W dniu 04.05.2016r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na roboty 

budowlane dot. „Budowy szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Kłobucku”. W postępowaniu wpłyneło 5 ofert, z czego cena oferty z najniższą ceną wynosi 

696.792,68 zł, natomiast z ceną najwyższą wynosi 933.570 zł. Trwa badanie ofert. 

       Nie został jeszcze zorganizowany przetarg na nadzór inwestorski. 

 

      Kolejna inwestycja zapisana w budżecie tj.”Modernizacja bloku żywieniowego  w 

Łobodnie”. To zadanie zostało przyjęte do planu wydatków . Dokumentacja była 

przygotowana przez  szkołę , a  w  tej  chwili  trwa  wprowadzanie zmian  do tej 

dokumentacji. Wobec tego  czekamy na poprawioną dokumentację  żeby  ogłosić przetarg. 

 

      W przypadku planów dot. żłobka  w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku  potrzebna  

będzie  pełna dokumentacja  wraz z pozwoleniem na budowę gdyż jest to zmiana sposobu 

użytkowania  powierzchni. Żłobek ma dość  duże wymagania dokumentacyjne, bo  muszą 

być zachowane przepisy p.pożarowe, wyciszenia, ściany i drzwi ognioodporne  itd. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian –  wyjaśnił, że żłobek musi być jednostką niezależną od 

szkoły. Musi  być  odrębny  dyrektor jednostki. 

 

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk -  zapytał  o Dom Nauczyciela w Kamyku , czy tam 

również jest coś planowane. 

 

      Kierownik IR W.Solska – niestety, typ projektu  w Regionalnym Programie Operacyjnym 

nadal taki pozostaje jak planowano do modernizacji  tj. 3 budynki . 

       Instytucja zarządzająca ogłosiła konkurs tylko  w  zakresie obiektów publicznych . 

 



      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian –  problem z blokiem żywieniowym w Łobodnie jest taki, 

żeby mieliśmy w tamtym roku  decyzję SANEPID-u, żeby go  dostosować   do przepisów 

prawa. Środki zostały przesunięte z tamtego roku na rok bieżący do realizacji  tej 

inwestycji. Wszystkie zmiany muszą być uzgodnione z SANEPID-em w  Kłobucku.  

 

 

 

       Ad.  9.   

       Sprawy różne. 

- informacja  w  sprawie  aktualnego  stanu  dotacji  wypłacanej   ze  środków  budżetu 

  Gminy Kłobuck na  prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Tęczowe Przedszkole" 

  w Kłobucku. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian –  poinformował, że dzisiaj jest taka sytuacja że na 

ul.Szkolnej w Kłobucku istnieje  Niepubliczne  Przedszkole i zgodnie z prawem   gmina  

powinna  płacić  75% wydatków bieżących ponoszonych na 1 ucznia. Do tamtego roku 

istniał  Punkt Przedszkolny  i na dzień dzisiejszy płacimy tej jednostce  315,57 zł. 

      Dyrektor Przedszkola na początku roku  7.01.2016r.  dokonała zmiany   wpisu w ZEAOS, 

że jednostka nie jest Punktem Przedszkolnym, a  Przedszkolem. W związku z tym, 

zgodnie z przepisami prawa powinna otrzymywać  inną dotację znacząco wyższą, która 

      wynosiłaby 601,60 zł miesięcznie na jednego ucznia.  

      Zgodnie  z  prawem, Dyrektor  Przedszkola  powinna  do  końca   sierpnia  tamtego  roku, 

zgłosić  ten  fakt  Burmistrzowi,  aby  można  było  ująć  ten  wydatek  w  budżecie  Gminy 

Kłobuck. Tego nie  zrobiła. Natomiast  zwróciła  się  do  Burmistrza  o przychylenie  się  do  

prośby   i  wyrażenie  zgody na  wypłatę  większej  dotacji. Jest  to kompetencja  wyłącznie 

Burmistrza. Na  dzień dzisiejszy takiej zgody nie  ma  i płacimy tej  jednostce  315,57 zł  na 

jednego  ucznia.  

      Przypomniał, że  do  tego  Przedszkola  uczęszcza  25 dzieci. Byłaby  to  kwota   85.809 zł 

rocznie. Tej kwoty w budżecie na 2016 r.  nie  ma. 

      Na  dzień dzisiejszy płacimy tak, jak za Punkt Przedszkolny  choć już jest Przedszkole. 

 

      Radny J.Puchała – poruszył  sprawę  Ogniska Muzycznego  przy MOK, która dość  długo  

się  ciągnie. Nawiązał do artykułu w prasie, gdzie redaktor pisze o Ognisku  Kłobuckim, 

co jest nieprawdą, bo jest to Ognisko Częstochowskie. 

      Przypomniał  historię Ogniska Muzycznego działającego kiedyś w Kłobucku.  

      Ognisko  muzyczne  powinno działać  w strukturach   MOK-u  i  podlegać  Dyrektorowi 

MOK. W  związku z powyższym   zmniejszyłaby  się  wysokość  czesnego  jakie  płacą 

uczniowie.  

      

      Radna B.Błaszczykowska –   Ognisko Muzyczne powinno być włączone w struktury  

MOK-u , bo takie jest jego zadanie.  Uważa, że wówczas koszty  byłyby o wiele  mniejsze  i 

stać by było większą  ilość  dzieci i młodzieży na opłaty  za  zajęcia, bo można byłoby 

obniżyć  te   stawki. Można by  również  zatrudnić tych samych nauczycieli. 

      Można iść w tym kierunku, a nawet stworzyć konkurencję.  



      Widziała plakat  imprezy „Noc Muzeów” w Mokrej , która  odbędzie się 14 maja 2016r.  

      Zapytała   co z naszym muzeum przy Kościele Św.Marcina  w  Kłobucku. Czy też jest taka 

akcja prowadzona i będzie można zwiedzić to muzeum, jak to na co dzień wyglada.  

 

      Radny A.Sękiewicz – wyjaśnił, że  w Kłobucku przy Kościele Św. Marcina   nie ma 

muzeum . Są w tej chwili 3  artefakta  w dyspozycji księdza Proboszcza   i mogą być 

pokazywane za zgodą  Kurii. Nie ma w Kłobucku  czegoś takiego jak muzeum, nawet nie 

ma  izby pamięci.   

      Obecny Ksiądz Proboszcz ma plan  gdzie  nad  zakrystią   trzeba by było rozburzyć część  

murów kościelnych żeby tam wchodzić.  

      Osobiście  sam  namawia Proboszcza, żeby powstało Centrum  naukowo-edukacyjne, 

które  mieściłoby się  w miejscu gdzie był  Długoszowy Spichlerz. Wymaga to jednak 

olbrzymich środków. 

      Organizowane są Dni Długoszowskie. Kilka lat temu w zeszytach  długoszowskich ukazał 

się artykuł  człowieka, który pomaga  w budowaniu  muzeów. Jest to były prorektor  

Uniwersytetu  Jagiellońskiego  prof. Andrzej Chwalba, który jest częstochowianinem. 

      Budowa muzeum, to jest koszt ok. 200 mln zł. 

      Uważa, że realna byłaby Izba pamięci, gdzie byłyby te artefakta wystawione  (kielich, 

ornat itd.) . 

      W tej sprawie były pisma kierowane do Rady i Burmistrza. 

        

      Przewodnicząca rady D.Gosławska -  uważa, że  była wola i chęć  Rady  i  były również 

podejmowane działania przez  Pana  Burmistrza  w tym zakresie. Nie było jednak 

obopólnej woli,  żeby taką  Izbę pamięci  tworzyć. Poza tym  w grę wchodził  Konserwator 

Zabytków.  Uważa  jednak, że temat  nie  jest zamknięty.  Mamy pomnik Jana Długosza, 

może  i  się uda  stworzyć Izbę pamięci.  

      Powróciła do tematu MOK-u. 

      Uważa, że jeżeli jest Społeczne  Ognisko Muzyczne  , to oczywiście niech ono sobie działa . 

Może przecież powstać drugie  Ognisko przy MOK-u, konkurencyjne. 

      Właśnie   wczoraj dowiedziała się, że zacznie  działać kółko teatralne . 

      Bardzo jej się spodobała wypowiedź  jednego z radnych odnośnie działalności MOK-u. 

      Mniej ingerencji w stosunku do działań  Dyrektora  MOK . Trzeba dać możliwość pracy i 

      podejmowania decyzji . Przyjdzie czas na rozliczenie tych działań w przyszłym roku. 

Natomiast w tej chwili  wtrącanie się w te działania, nie przyniosą żadnych efektów. 

 

      Dyrektor MOK O.Skwara – kółko teatralne już w tej chwili działa. Odbyło  się   już   II 

spotkanie. Na zajęcia w grupie starszej przyszło 17 osób, w grupie młodszej, czyli dzieci 

12 osób. Przy każdych kolejnych zajęciach liczba ta się zwiększa. 

      Kolejną rzeczą jest Orkiestra. Ma pewne ustalenia z kapelmistrzem. Instrumenty 

przekazano do konserwacji i naprawy.  Trzeba dokupić do nich ustniki  (koszt ok. 200 zł – 

300 zł). Żeby przystąpić do sprawnie działającej Orkiestry, trzeba mieć instrumenty. 

      Jeśli chodzi o Ognisko, to problem jest tylko  taki, że   zajmowane   jest    pomieszczenie  

centralne   znajdujące  się na parterze, które  wymaga remontu. W tej chwili jest  ono 

wynajmowane  przez Społeczne Ognisko Muzyczne. Wiadomo, że   umowę  najmu można   



wypowiedzieć  z 3 miesięcznym okresem, więc nie byłby   problemu. 

      Złożyła do Burmistrza projekt  o nazwie „Stwórzmy pracownię muzyczną w MOK-u 

      PIANO FORTE”, gdzie byłyby  dawane lekcje gry na instrumentach. Natomiast powstaje 

problem finansowy, bo nie ma środków,   żeby  mieć zabezpieczenie na instruktorów . W 

budżecie taki  wydatek nie był zaplanowany  i  na tą chwilę  jest  to  niemożliwe.  Nie  ma 

tych środków i dlatego nie można zatrudnić instruktorów. W momencie, kiedy by się te 

środki znalazły , to nie będzie problemu  z  ich  zatrudnieniem  jeżeli by instruktorzy 

którzy działają  w Ognisku Muzycznym byli  chętni przejść  pod skrzydła  MOK-u.  

Byłaby  pracownia muzyczna , która by  dawała  to samo, co Ognisko Muzyczne  i  która  

mogłaby  być  dotowana.  

      Idzie w kierunku całkowicie bezpłatnej kultury,  podczas gdy  wszystkie Ośrodki w 

okolicy mają zajęcia płatne i nieodpłatne. W naszym MOK-u  nie muszą być  wszystkie   

zajęcia  całkowicie  gratis .  To nie muszą być  duże środki , mogą  to być symboliczne 

kwoty, które już są w stanie pomóc  w działalności MOK. Dla rodziców nie byłoby  to  

dużym wydatkiem, a  Ośrodkowi mocno by to  pomogło. 

      Wszystkie zajęcia cieszą się zainteresowaniem. Problem się pojawia  jeśli chodzi o pewne 

złośliwe  działania. Np. inwestowane  są  środki w wydrukowanie  plakatów , które  są 

nagminnie  zrywane  z tablic informacyjnych, słupów ogłoszeniowych itd.  

      MOK żyje, ma się dobrze. Jest mnóstwo  zajęć  z młodzieżą. Wdrażane są cały czas nowe 

projekty, nowe plany. Wszystkich chętnych zaprasza. 

      Ponadto poinformowała, że zaplanowany Koncert  z Anitą Lipnicką zaplanowany na  

      20 maja  (piątek)  nie odbędzie się , został przełożony . 

      Planowany jest  bardzo bogaty Dzień Dziecka. 

      Wystąpiła  również  o dofinansowanie 2 gablot stendów   reklamowych  przed MOK       

      ponieważ plakaty wywieszane za szybami są nieczytelne. Wszystko wiąże się ze środkami 

finansowymi. Koszt naprawy i dokupienia  instrumentów żeby mogła zacząć  działać 

Orkiestra  to jest kilka tysięcy złotych, czego też w planie budżetu nie było wcześniej 

zabezpieczone. 

 

      Radny A.Sękiewicz –  zapytał  czy Dyrektor MOK prowadziła już jakieś  wstępne 

rozmowy z instruktorami  muzyki  dot. propozycji  przejścia  ze Społecznego  Ogniska 

Muzycznego  do pracy w  planowanej  pracowni muzycznej na rzecz MOK-u.  

 

      Dyrektor MOK O.Skwara – indywidualne rozmowy już prowadziła. Natomiast nie ma 

kontaktów  ani  dojścia  do instruktorów. Dyrektor Ogniska Muzycznego nie udostępni 

tych danych,  zatrudnia  swoich pracowników. W te  informacje  nie  ma żadnego wglądu. 

Nie wie, kto przychodzi do Ogniska Muzycznego, nie ma też możliwości dotarcia do tych 

instruktorów. 

      MOK wynajmuje też pomieszczenia podmiotom zewnętrznym  i   tutaj akurat trafiło na 

Ognisko muzyczne. Oba podmioty działają  na  tym  samym polu  ale  nie  wspierają  się , 

więc  jest  to  niekorzystna  sytuacja dla MOK-u, bo  wszystkie  występy mogłyby  być 

wspierane przez żywe instrumenty.  Lepiej by było, aby taka działalność muzyczna była w 

MOK-u. 

       



      Radny T.Wałęga -  stwierdził, że Społeczne Ognisko Muzyczne powinno  przejść  w 

struktury MOK-u. Uważa, że  jeżeli  przyniosłoby to pozytywne skutki, a dzieci   miały  

niższe opłaty  jest jak najbardziej  za tym.Tym bardziej, że  byłoby  ono  bardziej dostępne  

dla wszystkich  dzieciaków.  

 

      Radny M.Woźniak – poprosił o przygotowanie symulacji kosztów prowadzenia takiej 

pracowni muzycznej PIANO FORTE  i  przedstawienie na następnym posiedzeniu 

komisji. 

 

      Dyrektor MOK O.Skwara – jest to przygotowane  a projekt został złożony do Pana 

Burmistrza  wraz z kosztami. 

 

      Radny T.Wałęga – jeżeli ma to być z korzyścią przede wszystkim dla mieszkańców Gminy 

Kłobuck, to jest jak najbardziej za  takim  rozwiązaniem jak wcześniej  wspomniał. 
 

      Dyrektor MOK O.Skwara – taka pracownia bardzo by wsparła działania MOK-u  i 

występujących. Ostatnio w MOK był  Międzynarodowy  Dzień  Tańca  (30 kwietnia) gdzie 

widownia była po brzegi wypełniona. Podkreśliła, że publika dopisuje. Dodatkowo gdyby 

była jeszcze pracownia muzyczna, takie działania mogli by   wspierać żywymi 

instrumentami , co znacznie by urozmaiciło wszelkie  występy. 
 

      Radna B.Błaszczykowska – uważa, że tyle jest zajęć nieodpłatnych , to ta jedna forma 

gdyby była   50% niższa  i płatna np. 100 zł za naukę  gry na poszczególnych 

instrumentach , chyba nie byłoby tak dużo. Mozna by też przystąpić do obniżek dla 

rodzin wielodzietnych. Należy się nad tym zastanowić. 

      Przypomniała, że  należy się zastanowić, co dalej  z  wynajmem  pomieszczenia   w 

przybudówce  w którym mieści się  PLUS  (umowa zawarta  od  marca 2016r. do marca 

2017r.  na okres 1 roku). 

  

      Dyrektor MOK O.Skwara – zaprosiła wszystkich do  MOK-u, z chęcią oprowadzi po  

wszystkich salach.  

      Wiadomym jest  powszechnie, że scena wymaga  remontu. Już Nadzór Budowlany to 

sugerował . Jest to też bardzo ważne przedsięwzięcie którym trzeba by było się zająć. 

      Został złożony projekt  na rewitalizację sceny do Ministerstwa Kultury.   Od 90 punktów 

przyznawano  dotację, od 50 punktów  można było  składać odwołanie . Po odwołaniu nie 

udało się uzyskać   tych środków. Będą  się  starać  w  kolejnych latach. 

      Natomiast MOK startuje we wszystkich konkursach.  Wnioski są wręcz produkowane. 

      Do  Urzędu Marszałkowskiego  złożono teraz   wniosek o  dotację na instruktorów. Stara  

się też pozyskiwać   środki  w różny  inny  sposób.Jednak kultura jest  od zawsze 

niedofinansowana. 

      Może się również pojawić  problem  z  Akcją Lato,  bo na to   nie  ma  środków. 

      Wracając do PLUSA, który  wynajmuje lokal . Pojawiły się  propozycje, że mogłaby tam 

powstać   kawiarenka  kulturalna. Byłby to doskonały punkt. Coś takiego działa  już  w 

MDK w Lublińcu  i  świetnie  prosperuje. Jednak na to też potrzeba środków  żeby to 

wyremontować, dostosować   i spełnić  wymagania SANEPID-u. 



 

      Radny T.Wałęga - zapytał  czy jest  już  przeprowadzona  jakaś  wycena  jeżeli chodzi  o 

ewentualny remont  parkietu na scenie. 
 

 

      Dyrektor MOK O.Skwara – w  projekcie   złożonym do Ministerstwa zakładano  

pozyskanie ok. 250.000 zł  na  remont  sceny . Jeżeli wejdą w remonty, to zaczną się 

odbiory, w trakcie  odbiorów  okaże  się, że np. kurtyna nie spełnia  wymogów  i  trzeba 

będzie   scenę  przebudować   i okolice  w całości.  

      Scena rzeczywiście jest niebezpieczna.  Nie chciałby podjąć  decyzji o jej zamknięciu, bo 

wtedy działalność MOK-u  będzie musiała być  wyjęta  z życia miasta na  dłuższy czas.   

 

 

 

 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji    Edukacji  

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

posiedzenie   o  godz. 14:30   .  

  

      

Przewodniczył:   Tomasz Kasprzyk 

Protokołowała:   Danuta Kowalik 

                                                                                

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


