
 

 

 Projekt 

                                                               Protokół   Nr 4/2016 

z posiedzenia  Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej 

         Kultury, Sportu i Turystyki 

       odbytego  w  dniu  20 czerwca 2016r. 

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności. 

  

Proponowany  porządek posiedzenia: 

 1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 3/2016  z  dnia  10.05.2016r.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  3/2016  z  10.05.2016r. 

        3. Wypracowanie  opinii  do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego 

      Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

 4. Wypracowanie  opinii  do projektu uchwały w sprawie   szczegółowych  warunków 

      przyznawania i odpłatności za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne   usługi 

      opiekuńcze,  z  wyłączeniem   specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  osób  z 

      zaburzeniami  psychicznymi  oraz   szczegółowych   warunków częściowego lub 

      całkowitego  zwolnienia  od  opłat, jak   również trybu  ich pobierania. 

 5.  Ogólne zapoznanie  się  z  projektami organizacji  szkół  i  przedszkoli  na rok szkolny 

             2016/2017. 

        6.  Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w sezonie wakacyjnym. 

        7.  Sprawozdanie  z  realizacji  Programu   współpracy   Gminy   Kłobuck   z   organizacjami 

      pozarządowymi   za   2015 rok. 

 8.  Zatwierdzenie planu pracy komisji Rady Miejskiej w Kłobucku na II półrocze  2016r. 

 9. Sprawy różne. 

      - Pismo Wojewódy Śląskiego w  sprawie  repatriacji  Polaków.    

 

 

 

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  10  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   je

dnogłośnie   przyjęła   proponowany   porządek  komisji.  

      

        

      Ad.2 

      Przyjęcie   protokołu  Nr  3/2016  z  10.05.2016r.   

/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   jed

nogłośnie  przyjęła  protokół  Nr 3/2016  z  dnia 10.05.2016r.  

 

  

          

      Ad. 3.  

       Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie   przyjęcia  Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji   Uzdolnionych   Dzieci   i   Młodzieży 

 

Burmistrz J.Zakrzewski - uchwała dot. kwestii dyskutowanej  wcześniej  w ubiegłym roku  

dot. stypendiów dla  uczniów szkół 

Uznano, że  powinna  być  uchwała, która  reguluje w  pewien  sposób  tą  sporną  kwestię. 

Jednostki   samorządu  terytorialnego  mogą, w oparciu   o art. 90 t  ust. 1 ustawy  z  dnia 7 

września 1991 r.  o  systemie oświaty , tworzyć m.in.lokalne programy wspierania edukacji 

uzdolnionych  dzieci   i  młodzieży. 

Przyjęcie  lokalnego  programu   stanowi  podstawę  do  podjęcia   kolejnych  działań,  jak  

np. przygotowanie  regulaminu   przyznawania  i  wypłacania  dla  wybitnie  

uzdolnionych  uczniów   szkół   podstawowych,  gimnazjalnych   i   ponadgimnazjalnych 

funkcjonujących   na  terenie  Gminy  Kłobuck   stypendium  Burmistrza  Kłobucka. 

Program  może  doprowadzić  do  wzrostu  aspiracji  edukacyjnych  i aktywności uczniów. 

Niniejsza  uchwała   nie   powoduje  skutków  finansowych. 

Chcemy mieć  taki   program, który  daje   możliwość  przyznawania   takich   stypendiów. 

Mamy   uzdolnionych  dużo dzieci, którzy  wygrywają   prestiżowe   konkursy , nie   tylko 

edukacyjne,  ale  również  sportowe   i  w  różnych   innych  dziedzinach . Aby  był  taki 

mechanizm, który by  regulował  te  kwestie. Uważa, że warto tych wybitnie uzdolnionych 



 

 

dzieci doceniać i promować w każdej dziedzinie. 

 

Radna E.Kotkowska – rozumie, że te nagrody, oprócz tych, które chcielibyśmy 

wprowadzić , reszta pozostaje bez zmian. Zapytała czy będą zmieniane kryteria,  bo 

właśnie do kryteriów była  największa wątpliwość. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski - wyjaśnił, że będą trwały prace  przy  zmianie  regulaminu  tych 

kryterii. Mając te kryteria, to dyrektorzy szkół tak de fakto wskazują  te  osoby. Musi być 

rywalizacja  i  wyłonienie  naprawdę  tych  najlepszych pod każdym względem  i  w 

każdej  dziedzinie. 

 

Dyrektor ZEAOS – były przypadki, że robiono w szkole podstawowej jakiś konkurs który 

nazwano ogólnopolski , a tak naprawdę brały w nim udział dzieci z Gminy Kłobuck. Na 

tym właśnie polega problem. Wniosków było zawsze tak dużo, że trudno  było wybrać 

kto tak naprawdę  jest tym talentem i komu to stypendium powinno  się  należeć. 

 

Radna E.Kotkowska – czy dyrektorzy zwiększali pulę środków na stypendia, jeśli 

chodziło o dodatkowe, indywidualne osiągnięcia. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że można to z różnych źródeł finansować, między 

innymi z promocji miasta, bo  siłą rzeczy uczestnictwo w konkursach jest promocją miasta. 

Jest zwolennikiem, aby te stypendia jednorazowe  były na tyle przyzwoite żeby to też 

pokazywało, że warto się starać  i angażować. 

 

Radny T.Wałęga – w jego odczucie jest to bardziej intencyjny projekt uchwały  jeśli chodzi 

o przyjęcie programu wspierania  edukacji. Uważa, że ważniejszy będzie ten  zapis § 2, że 

szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom określi odrębna uchwała. 

Jest zapis w uzasadnieniu, że niniejsza uchwała nie powoduje skutków finansowych. Nie 

wie jak to rozumieć. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że dopiero regulamin będzie  te  skutki  określał. 

Trudno teraz oszacować te  skutki, bo zależy to od ilości laureatów. 

 

Radny T.Wałęga – uważa, że tutaj na pewno  jest to trudna sytuacja, bo np. w dziedzinie 

sportu  to trudne  jest  porównanie  sukcesów  piłkarzy do  sukcesów  zawodników  

taekwondo. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – trudno sobie wyobrazić, że  otrzymał  informację, iż   zespół 

młodzików „Znicz 2004”  rozpada  się . Okazuje się, że  trener wyszkolił  młodzież   po 

części też z gminnych pieniędzy i na gminnych obiektach  byli  trenowani  i  teraz  

najlepszych zawodników zabiera do Rakowa  podpisując kontrakt zawodowy  trenerski. 

Uważa, że nie jest to w porządku. Może się okazać, że ta drużyna się po prostu  rozleci  i  

praca wielu lat rodziców pójdzie na marne, bo co z tym mniej zdolnymi. To jest przykre, 

że komercja wkracza  już na  tak niski poziom wiekowy. 



 

 

 

Sekretarz M.Kasprzak – konsultowała się jeszcze  z Radcą Prawnym w kwestii projektu 

uchwały  w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu  Wspierania Edukacji   Uzdolnionych   

Dzieci   i   Młodzieży . Posiadanie takiego programu  jest obowiązkowe , aby  móc 

stworzyć kolejny etap czyli regulamin przydzielania  stypendium   najzdolniejszym 

uczniom  mieszkańcom naszej gminy. Wymusza to niejako     ustawa o systemie oświaty  o 

którym  to  programie  lokalnym  mówi art. 90 t  ust. 1  pkt 2. 

W  wersji przekazanej radnym wprowadzony został  w Załączniku  zapis - …...   wyniki w 

dziedzinie  nauki , sztuki  lub sportu...... 

Są już w tej chwili orzeczenia pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych , zresztą 

również Wydział Nadzoru Prawnego w rozstrzygnięciu nadzorczym Województwa 

Śląskiego również  określił, że  jeżeli  chodzi o   sztukę , to nie  może  to być uregulowane  

w uchwale Rady Miejskiej w zawężeniu do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych. 

Jeśli chodzi  o sztukę  reguluje to art.7b  ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności 

kulturalnej i to  stypendium  powinno  być  kierowane do wszystkich osób, członków 

wspólnoty samorządowej zajmujących się twórczością artystyczną , upowszechnianiem 

kultury lub opieką nad zabytkami. 

W związku z takimi zapisami  poprosiła  w imieniu Pana Burmistrza  o wniesienie 

autopoprawki do Załącznika do projektu uchwały  i wykreśleniu   w  pkt I Wstęp  wers 5 

słowa „sztuki”. 

Poprosiła również  w imieniu Pana Burmistrza   o  skreślenie   w wersie 8  (licząc od dołu) 

na str 1 tego Załącznika  słowa „i  artystyczne”. 

Ponadto poprosiła o  wykreślenie  również  w pkt II Cele Programu  w ust. 4  wers 2 

wykreślenie  słowa „artystyczne”. Ust.4  otrzymałby  brzmienie: Zwiększanie  liczby 

uczestników  olimpiad  i  konkursów  przedmiotowych  oraz  zawodów  sportowych. 

Lokalny Program również nie odnosi  się   do studentów  mieszkańców naszej gminy. 

Dotychczasowy obowiązujący jeszcze regulamin wspierania młodzieży uzdolnionej 

poprzez przyznanie stypendium Burmistrza Kłobucka o tej młodzieży studenckiej mówi, 

natomiast  rozstrzygnięcie nadzorcze Nadzoru Prawnego  stwierdza, że jeżeli chodzi o 

studentów, to reguluje to prawo  o szkolnictwie wyższym. Ponieważ ustawa o systemie 

oświaty tych regulacji nie posiada dlatego też Program odnosi się  tylko  do dzieci i 

młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  osób 

mieszkających na terenie naszej gminy. 

Oczywiście regulamin przyznawania stypendium będzie zawężony do takiej grupy 

młodzieży. 

 

Radna E.Kotkowska – uważa, że  P.Sekretarz  wprowadziła  bardzo istotną  

autopoprawkę  po konsultacji z radcą  prawnym,  wykreślając wszędzie tą część 

artystyczną  i  sztukę.   Wie, że  gro dzieci właśnie  z tego tytułu , oprócz wyników w 

nauce,   osiągało    to  kryterium  z dziedziny  artystycznej  . Rozumie, że  teraz wszystkie 

kwestie związane  z rysunkiem, plastyką , tańcem, recytatorstwo  nie będą brane pod 

uwagę. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – dokładnie tak jak radna zauważyła, zresztą ustawa o systemie 



 

 

oświaty  mówi w art.90t , że przyznaje się stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe. Należy pamiętać , że te stypendia,   były przyznawane na podstawie uchwały 

Rady Miejskiej  z 2010 roku.  Rada Miejska zaproponowała  nowe brzmienie tej uchwały   

w 2014 roku  (uchwała podjęta 12 sierpnia 2014r.). Została wówczas poddana 

konsultacjom Nadzoru Prawnego  w Katowicach, który tą uchwałę w całości uchylił 

stwierdzając istotne naruszenie prawa, nie uchylając uchwały wcześniejszej  z  2010 roku.  

W związku z czym ponieważ miała ona  moc prawną, należało  te  stypendia przydzielić. 

Złożonych było 175 wniosków z wszystkich dziedzin, największy % stanowiły artystyczne 

osiągnięcia. Komisja stypendialna  miała ogromny problem w przydzieleniu tych nagród, 

gdyż  bała się, że skrzywdzi osoby bardzo uzdolnione , które  brały udział na wysokich 

szczeblach konkursów plastycznych, artystycznych . Natomiast były dyplomy za udział, 

osiągnięcia  w konkursach wojewódzkich, które tak naprawdę odbywały się   w  małych 

gminach. Została stworzona tylko taka nazwa, a ograniczał się tylko  do dzieci z gminy i 

nie miało to nic wspólnego z konkursami wojewódzkimi. Lokalny Program otwiera drogę 

żeby stworzyć  regulamin, który będzie określał warunki i ma stanowić taką motywację 

dla  młodych ludzi   

 

Radna E.Kotkowska – uważa, że  w  tym  momencie  eliminujemy  dużą  rzeszę  dzieci 

uzdolnionych artystycznie . 

 

Sekretarz M.Kasprzak – zacytowała to rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego  z 

19 września 2014 roku  w zakresie tych osiągnięć artystycznych. Wolą Rady Miejskiej w 

Kłobucku było również, aby uchwała określała zasady na jakich przyznawane będą  

stypendia  za wybitne osiągnięcia artystyczne. Podstawą prawną do przyjęcia regulacji w 

tej materii stanowi przepis  art. 7 b ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej w brzmieniu: „Organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego w drodze  uchwały określą  szczegółowe  warunki  i  tryb  przyznawania 

stypendiów, ich  wysokość   mając  na  uwadze  wspieranie  rozwoju umiejętności 

artystycznych oraz upowszechnianie kultury i opieki nad zabytkami.” 

Komentarz – Przepis ten stawia przed uchwałą określone wymagania co do jej treści. 

Zdaniem organu nadzoru  kwestionowana uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku wymagań 

tych nie spełnia. Dodać należy również, że stypendia przewidziane w ustawie o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  są  kierowane do wszystkich osób 

członków wspólnoty samorządowej zajmujących się twórczością  artystyczną, 

upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Tymczasem przedmiotowa 

uchwała  Rady Miejskiej w Kłobucku skierowana jest wyłącznie do uczniów i studentów i 

to w ściśle ograniczonym  zakresie wiekowym, którzy w dodatku spełniają określone w 

uchwale wymogi dotyczące osiągnięć. Oznacza to, że Rada Miejska w Kłobucku  w sposób 

nieuprawniony  ograniczyła krąg podmiotów, które mogłyby  otrzymać  stypendium  w 

oparciu o przepis art. 7b ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

Radna E.Kotkowska – uważa,  że   należałoby  wprowadzić  drugi   Lokalny   Program   

dla mieszkańców  Kłobucka w zakresie kultury. 

 



 

 

Sekretarz M.Kasprzak – taką też myśl chciała poddać radnym pod rozwagę. 

 

Radny A.Sękiewicz – zapytał, kto  nadaje  danemu  konkursowi  status  czy  rangę 

ogólnopolską, wojewódzką  czy powiatową. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że to organizator nadaje status konkursowi. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – być może organizator gdzieś wnioskuje o opinię w tej sprawie. 

  

Radny J.Puchała – zapytał, co z ludźmi zasłużonymi , starszymi. Nie chodzi o pieniężne 

nagrody, ale o uhonorowanie tych ludzi np. dyplomami itp. Osobiście posiada takie 

dyplomy  uznania  z  Warszawy, Bratysławy  i  z  Wiednia . 

Np. jeden  z  mieszkańców  Kłobucka  Pan Michał  Parkitny – pilot   na  Mistrzostwach 

Polski  z udziałem również  zawodników  z  Europy   zdobył  mistrzostwa  Polski  na 

wiatrakowcach. Można takiego człowieka uhonorować jakimś dyplomem Burmistrza, dać 

wyraz  podziękowania  za  jego zasługi. Może ktoś  ma  jakiś pomysł w tym  zakresie, żeby 

w historii miasta  było gdzieś zapisane, że taka  osoba  czymś  zasłynęła. 

 

      Komisja   Edukacji   Publicznej, 

Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury,  Sportu   i  Turystyki   pozytywnie   

zaopiniowała   projekt   uchwały   w  sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu  

Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży 

      wraz  z  wniesionymi  autopoprawkami. 

  

/Za – głosowało 8 osób   ,  przeciwnych  -  0  osób   ,  wstrzymała  się  - 1 osoba/ 

 

 

 

Ad.4. 

Wypracowanie   opinii   do  projektu   uchwały   w   sprawie   szczegółowych   warunków 

przyznawania   i   odpłatności    za   usługi   opiekuńcze   i   specjalistyczne    usługi 

opiekuńcze,   z  wyłączeniem    specjalistycznych    usług   opiekuńczych    dla   osób    z 

zaburzeniami    psychicznymi    oraz    szczegółowych    warunków   częściowego     lub 

całkowitego    zwolnienia    od    opłat,   jak   również    trybu      ich      pobierania. 

 

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska - zgodnie  z  art. 50 ust. 6 ustawy  z  dnia 12  marca 

2004 roku  o  pomocy   społecznej,  Rada  Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe 

warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z  wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego  lub   całkowitego   

zwolnienia  od  opłat, jak  również   tryb  ich  pobierania. 

Projekt uchwały zmienia obecnie obowiązującą uchwałę Nr 273/XXI/04 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 02.12.2004r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, 

specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z 



 

 

odpłatności za usługi ustalając jasne zasady odpłatności i pobierania opłat oraz 

wprowadza  możliwość  dokonywania  odpłatności za usługi  poprzez  przelew  bankowy. 

Określenie ceny jednej  godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych bezpośrednio w uchwale jest konsekwencją zapisu art. 50 ust. 6 ustawy z 

dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej nakazującego w drodze uchwały ustalić 

między innymi zasady odpłatności za  usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. 

Powyższy projekt uszczegóławia również zasady na podstawie których Kierownik 

Ośrodka może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z pobierania 

opłat  za  świadczone  usługi  oraz  o  okresie  na  jaki   następuje   zwolnienie   z   opłat. 

 

      Komisja   Edukacji   Publicznej, 

Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury,  Sportu   i  Turystyki   jednogłośnie   

pozytywnie   zaopiniowała   poprawiony   projekt   uchwały   w  sprawie  szczegółowych   

warunków    przyznawania   i   odpłatności   za   usługi   opiekuńcze   i   specjalistyczne    

usługi   opiekuńcze,  z  wyłączeniem    specjalistycznych    usług   opiekuńczych    dla   

osób    z  zaburzeniami    psychicznymi    oraz    szczegółowych    warunków   częściowego     

lub    całkowitego    zwolnienia    od    opłat,   jak   również    trybu      ich      pobierania. 

 

 

 

Ad. 5.   

Ogólne   zapoznanie  się  z  projektami   organizacji   szkół  i  przedszkoli  na rok szkolny 

       2016/2017. 

        

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – Burmistrz  projekty  organizacyjne   szkół  i  przedszkoli  

na   rok  szkolny 2016/2017  podpisał. Dyrektorzy mieli obowiązek złożenia  do Burmistrza 

do 30 kwietnia br. Tak się też stało, projekty zostały złożone. Burmistrz  wraz z 

Dyrektorem ZEAOS  miał okres  miesiąca, aby te projekty przeanalizować. Złożone 

projekty zostały w dużym stopniu zmienione, gdyż mimo pewnych wytycznych, 

dyrektorzy  tych zaleceń  nie wykonali. Kierowano się dobrem dziecka , ale  również   nie 

chciano dokonywać posunięć związanych z kadrą pedagogiczną. Zgodnie z wcześniejszą 

informacją, istniało pewne zagrożenie związane ze  zwolnieniami kadry pedagogicznej. 

Ten problem powstał, kiedy mała ilość dzieci do I klas  zapisała się i powstał  problem z 

nauczycielami  I-III. Nastąpiły tutaj dość duże zmiany dotyczące tych projektów 

organizacyjnych  w zakresie  przede wszystkim I klas. Nastąpiły również  znaczące  

zmiany dot. godzin na świetlicy  i bibliotece   oraz innych przedmiotach. Natomiast 

generalnie filozofia była taka, żeby nie zwalniać nauczycieli, ale żeby też   nie przyjmować 

nauczycieli. Tak się też stało. Nie nastąpiły żadne  nowe zatrudnienia w naszych 

jednostkach oświatowych   podległych burmistrzowi. Natomiast  prawie 100% podań  o  

przyjęcie do przedszkoli zostało  rozpatrzonych pozytywnie, wszystkie   dzieci zostały 

przyjęte. Spowodowało to jednak np. w Przedszkolu Nr 5   utworzenie   dodatkowego 

oddziału.   Najgorsza sytuacja kadrowa była w Szkole Podstawowej Nr 1  gdzie 2 osoby , 



 

 

w związku  z tym że był mały nabór liczby dzieci do klas I,   zostały na ten nowy rok 

szkolny oddelegowane do przedszkola. Tak  wskazywano  na  wcześniejszej  komisji, żeby 

tych nauczycieli  dla których nie będzie etatów  gdzieś  zagospodarować . 

      Nauczyciele te propozycje przyjęli. 

      Generalnie jest duże obcięcie godzin. Jest taka sytuacja, że wielu nauczycieli na dzień 

dzisiejszy nie  ma pełnych  18 godzin  czy  też 25 godzin, jak  jest to na świetlicy  czy w 

bibliotece. 

      Pracy było dużo . Robiono to dokładnie , szczegółowo. Niejednokrotnie  rozmawiano  z 

dyrektorami , nauczycielami  i  ostatecznie Pan Burmistrz   30 maja  podpisał  projekty 

organizacyjne. Projekty te otrzymała Dyrektor ZPN   do pewnej  analizy. Z pewnością  na 

Sesji odniesie się do nich. Jest to na razie  szkielet , natomiast dużo zmian  nastąpi jeszcze 

w sierpniu. Dlatego, że  po  podpisaniu  projektów organizacyjnych okazało się, że  już  są 

pewne  sygnały dot. urlopów  macierzyńskich. Dlatego  też  nastąpią  pewne  zmiany dot.  

ruchów  kadrowych  w poszczególnych szkołach i przedszkolach. Na razie  nikt  nie 

sygnalizował urlopu zdrowotnego, bo to jest też bardzo ważne , bo to też  byłyby 

dodatkowe koszty  dla budżetu gminy. 

      Były też niewielkie redukcje młodych nauczycieli, którzy od nowego roku szkolnego 

stracą pracę. Natomiast starano się, aby ci  nauczyciele, którzy mają wieloletni staż pracy 

nawet zostawić na zasadzie 1/2 etatu. 

      Jest taka sytuacja, że niektórzy nauczyciele dzisiaj mają  po 8, 9 , 12 godzin  ale ta sytuacja 

w sierpniu ulegnie zmianie. 

      Taką nowością dość istotną  jest zgoda Pana Burmistrza  aby powołać  klasę  sportową. Po 

raz  pierwszy  w  historii Kłobucka będzie  w Gimnazjum w Kłobucku  istnieć  klasa 

sportowa  o profilu  siatkarsko-koszykarskim. 

 

       Radna E.Kotkowska – ile ostatecznie osób straci pracę. 

       

      Burmistrz J.Zakrzewski –  z pewnością będą takie głosy, że tracą pracę. Jednakże nie 

nazywałby tego tak do końca z prostej  przyczyny. Nauczyciele są zatrudnieni  w kilku  

placówkach  gdzie mają po kilka godzin. W sytuacji, gdzie tych godzin nie ma , siłą rzeczy 

trzeba dać im wypowiedzenie. Był przypadek  że nauczyciel ma 1,5 etatu  i  zgodził się na 

redukcję etatu  (zredukowano do 1 etatu). Natomiast 0,5 etatu przydzielono innej osobie. 

      Kilka osób  dostało  wypowiedzenia, ale to wynika z regulaminu Kodeksu Pracy, 

natomiast w części ten etat  im  się utrzymał , ale w jednej ze szkół. Problem polega na 

tym, żeby  nauczyciel miał  etat  musi  mieć minimum  8-9 godzin  w jednej placówce  tzw. 

szkole macierzystej. Źle się  stało, że kiedyś  wcześniej dyrektorzy  podpisywali umowy 

nawet na zastępstwa na czas nieokreślony , co jest niedopuszczalne. Dzisiaj mamy sytuacje 

takie, że  te godziny nie można przesunąć i dać innemu nauczycielowi, któremu brakuje , 

bo trzeba by było wypowiedzieć warunki pracy. Natomiast warunki pracy można 

wypowiedzieć tylko w momencie gdy się likwiduje oddział, czyli de fakto kiedy  nie ma 

klasy. Taki przypadek jest jedynie  w Białej, gdzie nie  powstała I klasa w ogóle. 

      Przypomniał, że  w  tej  chwili mamy ok. 140 dzieci  mniej  w szkołach  w  całej gminie. 

Przeliczając  to na subwencję tj. ok. 1.000.000 zł mniej. 

      Trwa cały czas praca z dyrektorami, którzy mówią, że w ich placówkach  nic  się  nie 



 

 

zmienia, bo nie zatrudniają więcej nauczycieli, wadatki nie zmieniają   się. Zapominają 

tylko, że jest mniej dzieci, a przecież te pieniądze biorą się z dzieci, a nie z kosztów, które 

są stałe. Ten sposób myślenia stara się odwrócić. Nie wyrażono zgody na zwiększenie 

godzin w bibliotekach ani na świetlicach.   

      Natomiast czeka trudna rozmowa ze ZNP, Dyrektorami  a pośrednio z nauczycielami , bo 

likwidowane są tzw. godziny karciane  czyli Dyrektor przydzielał  2 godziny  dodatkowe  

na zajęcia  pozalekcyjne, które były  płacone  z  tzw. godzin karcianych. Dzisiaj   

wymagane  pensum  jest  w godzinach etatowych. Jest problem takiej  natury, że  jest 

rozregulowany system zajęć  pozalekcyjnych. 

      Problem polega na tym, że nie we wszystkich przedmiotach te zajęcia się w ogóle 

odbywają, a nauczyciele biorą takie  same pensje. Więc pomysł  jest taki, żeby  

wprowadzić do regulaminu 4 godzinny tygodniowo  dodatkowe  godziny, które  będą 

dedykowane tylko i wyłącznie na zajęcia pozalekcyjne. Można je kumulować , podzielić, 

zrobić w jakimś innym systemie. Problem tylko  jest taki,  że jeżeli nauczyciel ma   w 

różnych szkołach po kilka godzin, to proporcjonalnie trzeba by było te zajęcia dokonywać. 

Nawet ci nauczyciele, którzy  nie prowadzą  zajęć  mogą  wtedy te  godziny 

wypracowywać na świetlicy. Świetlica ani biblioteka  nie jest dotowana.  Uważa, że jeżeli 

nie ma kółek zainteresowań , SKS, kółek plastycznych,    informatycznych, 

matematycznych itd, to można ewentualnie te godziny, które każdy nauczyciel ma 

wypracować,  wypracować  je  w bibliotece  bądź  świetlicy. 

      Te zmiany mają być uczciwe dla wszystkich nauczycieli. 

 

       Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – dzisiaj w szkołach wiejskich  mamy w I klasach  po 

      8 dzieci . Subwencja  w przyszłym  roku  przyjdzie o wiele mniejsza, bo idzie ona za 

dzieckiem. Problem polega na tym, że w okresie wakacji rodzice występują do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej  i już sygnalizują niektórzy dyrektorzy, że w tej klasie   

      8-osobowej będzie  potrzebny nauczyciel wspomagający, bo będzie np. dziecko  z 

zespołem  aspergera. Jest to wymóg ustawowy, że musimy zapewnić temu dziecku  

nauczyciela  wspomagającego, czyli  są  to  dodatkowe  koszty  dla gminy. 

      Dzisiaj są jedynie  sygnały, natomiast ile będzie takich osób  nigdy w okresie kiedy są 

tworzone  projekty organizacyjne, tego  nie  wiadomo. 

      Nie wiadomo też, co będzie z urlopami zdrowotnymi, bo w każdej chwili  ktoś  może   

złożyć  taki wniosek. 

      Są to właśnie  te  problemy, które mogą się pojawić pod koniec wakacji. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski –  jest tłumaczone   tym nauczycielom, którzy  potracili godziny,  

że z końcem sierpnia może  znajdą się dodatkowe godziny z tych przyczyn,  o których 

mówił Dyrektor ZEAOS , natomiast  ostra redukcja mogłaby spowodować , że nauczyciele 

skorzystaliby  z urlopów zdrowotnych   i  przez rok i tak trzeba by było  ich utrzymywać. 

Więc jakby  korzyści żadnej, a z drugiej strony powstałby  problem. 

      Trzeba też wspomnieć, że powstał  poważny problem związany  z  przegraniem  sprawy 

sądowej, gdzie tego nauczyciela nie brano pod uwagę, a teraz  trzeba  go przywrócić do 

pracy  w ZSP w Kamyku, gdzie jest jego macierzysta placówka.   

      Uważa, że w sierpniu  radni otrzymają pełne sprawozdanie  gdyż  będzie już po aneksach, 



 

 

wiele rzeczy zostanie rozstrzygniętych , kwestii chorobowych  itd. 

      Trzeba   wypośrodkować  dobro  ucznia, nauczyciela  i  jednocześnie dobro gminy. 

 

      Radny M.Woźniak – poprosił o bardziej precyzyjną odpowiedź, ile etatów zostało 

zmniejszonych, a ile zwiększonych, ile ogólnie godzin jest mniej w tym całym grafiku dla 

wszystkich  nauczycieli , ile  nauczycieli zostanie  zwolnionych  w kontekście  tej  klasy 

sportowej. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – w tej chwili trudno jest  precyzyjnie  przedstawiać takie 

informacje. Można to policzyć . Zależy jak się zada pytanie, ile nauczycieli straciło pracę, a 

ile etatów jest mniej. To są dwie różne rzeczy. Etat  to jest czasami 2  albo  3  nauczycieli. 

      Jest to proste do przeliczenia, dlatego  że dzieci jest mniej o 140, ale to nie wynika że I 

klasy nie powstały. Wynika  to z tego, że w gimnazjum jest mniej dzieci, w szkołach było 

mniej dzieci,  poprzenoszono dzieci  do innych placówek,  III klasa gimnazjum była 

najliczniejsza ,  100 dzieci opuszcza w tej chwili szkołę. Do pierwszych  klas przybywa 80 

dzieci ,  to już   mamy 20 dzieci mniej . Klasy pierwsze podstawowe były liczniejsze  po ok. 

20 dzieci, w tej chwili  jest   po 7-8 osób. W  Białej   nie  powstała  w  ogóle   I klasa  czyli   

nie ma  kolejnych   20 dzieci. 

       

      Jeśli chodzi o klasę sportową, to  Dyrektor ZEAOS  chciał, aby było to 5 oddziałów, jednak 

Burmistrz  nie wyraził   na to  zgody, bo  są  to  jednak  koszty . 

      W  tej  chwili   są 4 oddziały.  W sytuacji  gdzie  w klasie  przekracza    25 dzieci  zgodnie  z 

regulaminem,  przyjętym   Zarządzeniem,  to w tych  klasach  może być podział  na  grupy 

w  przedmiotach: informatyka,  język  i  w-f.  Podział  na  grupy  w  przedmiotach  dał  

dodatkowe godziny dla nauczycieli   tak   jakby było  to   5 oddziałów. 

      Czwarty oddział, jest  z  kolei  klasą sportową  gdzie są zwiększone godziny  w-f. Również 

jest podział  i  na  język  i  na informatykę. Warunkiem powstania takiej klasy było 

minimum 10 dziewczynek    i  10 chłopców.  W innym przypadku  nie  miało   by to sensu, 

bo aby trenować   jakąkolwiek drużynę, to   musi  ona  liczyć przynajmniej 10 osób. W 

klasie sportowej  jest większy nacisk na sport, oraz   więcej godzin  w-fu . 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – przypomniał, że  nie  ma  dodatkowego  zatrudnionej     

osoby  z zewnątrz  w  żadnej  jednostce   oświatowej. Jeżeli  chodzi o Białą, w związku z 

tym, że nie powstała  I klasa  (były chętne tylko  3 osoby), podjęta  została  decyzja  o 

zatrudnieniu  tej  osoby  od 1 września   w  dodatkowo  utworzonym  oddziale 

przedszkolnym  w Kłobucku. Będą  w sumie  3 takie  przypadki.  W  Przedszkolu Nr 5   w 

Kłobucku  powstał dodatkowy oddział  przedszkolny  gdzie od  nowego   roku  szkolnego  

zostaną   przeniesione  jeszcze  2 nauczycielki  ze Szkoły Podstawowej Nr 1. 

      Problemem jest tylko to, że na przedszkola jest dotacja, a  gdyby pracowały w szkole, to 

jest  subwencja  (większa). 

      Powstaje również problem w przyszłym roku , bo cały czas przybywa dzieci 

niepełnosprawnych  i  jest  to  zjawisko bardzo niepokojące.   Dzisiaj jest taka sytuacja, że  

samochód jechał  tylko raz do Częstochowy  czyli zawoził, wracał i później po te dzieci 

jechał . Od nowego roku ten samochód będzie jeździł więcej razy , bo dochodzi  coraz 



 

 

więcej dzieci, a obowiązkiem Gminy jest te dzieci dowieźć. 

      Przeprowadzono w tamtym roku badania i okazało się, że co piąte dziecko, które chodzi 

do szkoły ma jakąś dysfunkcję. Każdego roku  jest coraz więcej jednostek chorobowych 

dzieci  i tym dzieciom należy się też dodatkowa pomoc , dodatkowy nauczyciel itd. 

Faktem jest, że za tym idą dodatkowe środki  (subwencja jest większa).Jednak  subwencja 

idzie do ogólnego budżetu oświatowego. 

      Zwrócił uwagę, że zmiana związana z ruchem dot. sześciolatków w całej Polsce  

spowodowała  duże zachwianie  budżetu  oświatowego  w poszczególnych  miastach   i 

gminach. W małych gminach będzie jeszcze gorzej , bo są przypadki, że w ogóle  nie  ma 

naboru do  klas pierwszych. 

      Ponadto dojdzie dodatkowa płatność  za oddział przedszkolny  przy ul. Szkolnej . Do tej 

pory był płacony jako punkt przedszkolny, natomiast od 1 września  będzie traktowany 

jako  przedszkole. Z tego tego powodu będzie większa dotacja dla tego przedszkola. 

      W tej chwili trwają audyty w dwóch jednostkach: w ZSP  w  Łobodnie  oraz  Przedszkolu  

przy ul. Szkolnej. 

      

      Radna E.Kotkowska – zapytała czy we wszystkich szkołach będą te podziały  na grupy, a 

jeżeli tak, to w jakich dokonano podziału na grupy w klasach  informatycznych, języka  

angielskego  i  w-f. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – podział na grupy  na pewno jest w Gimnazjum w Kłobucku  

spowodowany powstaniem klasy sportowej  i  w  ZSP w Kamyku  z uwagi na  ilość  

dzieci. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian –jest jeszcze  problem w Gimnazjum  w Kamyku  gdzie 

Dyrektor wnioskowała o podział klasy . Musi być 31 dzieci, żeby był podział. Dzisiaj jest 

sytuacja taka, że  jest  29 dzieci . Może  się zdarzyć, że  będzie  konieczność  podziału  na  

dwie klasy. Tak więc w tej chwili jest bardzo trudno powiedzieć  jaka będzie  sytuacja w 

sierpniu. 

 

 

  

       Ad. 6.   

       Organizacja wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży  w  sezonie  wakacyjnym. 

        

      Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – ze środków, które  GOPS  posiada  z  Funduszu 

Alkoholowego , zorganizowano kolonie dla 20  dzieci  tj. 10 dni  w miejscowości Puck  w 

terminie  od  25 czerwca  do 4 lipca. Z uwagi na pochodzenie środków, były brane pod 

uwagę głównie dzieci  z  rodzin, które  mają trudną  sytuację    finansową oraz  w  których 

występuje  problem alkoholowy  lub  opiekuńczo-wychowawczy. 

 

       Dyrektor MOK O.Skwara -  MOK w Kłobucku przygotował na całe wakacje różne zajęcia. 

      Dokonano podziału tygodnia na tematyczne  dni  gdzie będą się odbywać różne warsztaty 

tematyczne  i powtórka  tego samego w każdym tygodniu . 



 

 

      Plan zajęć  będzie udostępniony na stronie internetowej MOK-u. W tej chwili  jeszcze 

trwają   uzgodnienia  pewnych  szczegółów. 

      W poniedziałki  przygotowywane są zajęcia wokalne, mają  być  wyświetlane  filmy  na   

strzelnicy, planowane   są 2 wyjazdy   do  Gminnego Ośrodka Kultury  w Olsztynie   i  

Mykanowie, będzie też zabawa w grę  plenerową  w czym  będzie  pomagać  klasa 

mundurowa. Zaangażowało się też do tego planu  wakacyjnego wielu mieszkańców  

pasjonatów, społeczników, którzy też oferują  prowadzenie różnych  warsztatów. 

      We  wtorki  będą  eko-warsztaty , warsztaty animacyjne  i  różne  plastyczne zajęcia 

tematyczne. 

      W środy prowadzone będą warsztaty z rękodzieła , będzie to mini stolarstwo   oraz 

program „Palcem po mapie”, gdzie podróżnik będzie  opowiadał  o różnych ciekawych 

wyprawach. 

      W czwartek będą warsztaty  instrumentalne  i cykl „Szlakiem zapomnianych zawodów”. 

      W piątek  oczekują na propozycje  z  Biblioteki  w  godzinach  porannych, natomiast 

później będą zajęcia z   robotyki. Część zajęć będzie odpłatna a część  nieodpłatna. 

      Zaplanowano  również  retro  zabawy. 

      W sobotę  zaplanowano  miłe  mini  imprezy  z  animatorem  oraz   zabawę  w  

spacerownik. 

      W niedzielę   planowane jest  śniadanie  na polanie. Jeśli pogoda pozwoli, to planuje się 

spotkanie przy mostku garbatym , zajęcia  z  animatorem oraz   mini   koncerty  w parku, 

gdzie  też muzycy  którzy uczą się grać   będą  pokazywać swoje zdolności. 

       

      Jest to program na miesiąc lipiec, natomiast sierpień jeszcze  nie jest tak szczegółowo 

opisany . Oczywiście  informacja będzie  na  stronie internetowej . Będą też podawane  

informacje, które  warsztaty  i wyjazdy są  odpłatne, a które całkowicie  bezpłatne. 

 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian -  jeśli chodzi  Akcję lato , to  głównie opiera się na   trzech 

miejscach: Kąpielisko na Zakrzewie, Basen kryty, OSiR. 

      Kąpielisko  na Zakrzewie, będzie uruchomione od 24  czerwca . W tej chwili trwają prace   

porządkowe , odnowione zostały ławki , altanki , na bieżąco  jest   prowadzone  koszenie  

traw,  uzupełniono  piasek na plaży. Kąpielisko będzie  zabezpieczone przez  ratowników  

w godzinach  od  10:00  do  20:00  codziennie . Kąpielisko  będzie  czynne   jak  każdego  

roku  przez  okres  2 miesięcy. 

      Jeżeli chodzi o Basen kryty, to wystąpi do Burmistrza  z  wnioskiem o  obniżenie  opłaty  

dla  dzieci i młodzieży  z  naszej gminy . Będzie on też funkcjonował  do 25 sierpnia , bo 

później jest przerwa eksploatacyjna  (musi być wyczyszczony, wymieniona woda). Oprócz 

tego są zatrudnieni animatorzy sportu na terenie   stadionu . Bedą cały czas czynne Orliki. 

Planowany jest duży turniej  Nocne granie w siatkę. 

      Ponadto planowanych  jest dużo imprez z    MOK-iem. Jeśli będzie taka potrzeba  

skorzystania z gimbusa szkolnego przy organizacji   różnych wycieczek, zostanie on 

udostępniony. 

      Uważa, że dzieci i młodzież w czasie  wakacji   przy  pomocy tych trzech instytucji  

skorzystają   z  zajęć   organizowanych  na  terenie  naszych obiektów. 

      Przypomniał, że ostatnio odbył się wspaniały bieg  leśny  na 12 km   pod patronatem  



 

 

Burmistrza na Zakrzewie . Wzięło  w nim udział  aż 250 zawodników.   

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – szczególnie też należy pochwalić  Radę  Rodziców i dyrektorów 

szkół  za  zorganizowanie  różnych  imprez. Dzięki nim  pozyskano   niemałe  środki  na 

działalność  szkół. Praktycznie w każdej szkole takie  festyny odbyły się. 

      Należy  zauważyć, że   niedługo  odbędzie  się  uroczyste przekazanie  pomnika  Jana 

Długosza na rzecz  Gminy Kłobuck  i  ufundowana będzie tablica. 

 

      Radna E.Kotkowska – zaprosiła  wszystkich na Festyn  organizowany przez Sołectwo 

Niwa Skrzeszów, który odbędzie się  9 lipca. Jednocześnie  pogratulowała  Burmistrzowi, 

Pani Dyrektor MOK  za  doskonałe przygotowanie imprezy  Dni Kłobucka  oraz  za  

zorganizowanie wielu fajnych równorzędnie toczących się  atrakcji dla  dzieci, młodzieży, 

dorosłych i praktycznie każdej grupy wiekowej. Odbiór społeczny był bardzo dobry. Było  

ogromne  zainteresowanie zarówno naszych mieszkańców,  całego Powiatu  Kłobuckiego  

i  okolicznych  miast. Impreza była godna  uznania  i  kontynuowania  w  następnych 

latach. 

        

      Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że wielki szacunek  należy się  również  dla służb 

komunalnych, sprawdzili się  pod  każdym względem. 

 

       Dyrektor MOK O.Skwara – ze swej strony złożyła podziękowanie dla wszystkich 

zaangażowanych  w organizację imprezy. 

      Odniosła się jeszcze do wakacji. Będzie jeszcze kino plenerowe , będą organizowane różne 

imprezy tematyczne. Zwróciła uwagę, że  od czwartku były dostępne szachy i chińczyk 

plenerowy. Te gry były dostępne cały czas  pod  MOK-iem  na Dniach Kłobucka  i  były 

bardzo oblegane. Widać, że to się sprawdza i podoba się  mieszkańcom. Ten sprzęt jest 

wypożyczony  i  trzeba  go  oddać.  Zaproponowała   rozważenie  zakupu  szachów  i  

chińczyka  na  stałe. Nie jest to duży koszt , a  podobało  się  to mieszkańcom  i  stanowiło 

dużą  atrakcję. Poprosiła, aby zastanowić się nad  takim zakupem. 

 

      Radny J.Puchała – podziękował  również  za  zorganizowanie  wspaniałej  imprezy, która  

była  na  bardzo  dobrym  poziomie. 

      Uważa, że  wiele  osób  promuje  miasto Kłobuck. Między  innymi  odczytał  informację  o  

kłobuczaninie   Andrzeju Osowskim, który był  wychowankiem  Aeroklubu 

Częstochowskiego, pełnił wiele odpowiedzialnych  funkcji, był  współtwórcą 

międzynarodowych sukcesów polskich pilotów, którzy pod jego  kierownictwem  zdobyli 

w  mistrzostwach  świata  i  Europy 128 medali  indywidualnych  i  drużynowych. 

      Jest wiele  okazji, aby  takich  ludzi uhonorować  przy   różnych  okazjach, choćby np. przy  

Dniach   Kłobucka. 

 

      Radny A.Sękiewicz – zgłosił uwagę, że  jeżeli Dyrektor  MOK  zwraca  się  do  Zarządu 

Osiedla   o  pomoc  finansową  na  zorganizowanie  jakiejś  imprezy, to prosiłby  aby  było 

to  przynajmniej  2 miesiące  wcześniej . 

      Pismo skierowane  do Zarządu Osiedla Nr 4  na  dofinansowanie  Dni  Kłobucka  przyszło  



 

 

zbyt późno, aby na nie odpowiedzieć.  Nie  ukrywa, że  Osiedle  zawsze wspomaga 

kulturę  i na każde pisma w tym zakresie odpowiadają pozytywnie. 

      Jeżeli  skierowane zostanie pismo w sprawie zakupu  szachów, to z pewnością udzielą 

pozytywnej  odpowiedzi. 

 

      Dyrektor MOK O.Skwara – chodzi  jej  nie  tylko   o  pomoc  finansową, ale  również  o 

osobiste  zaangażowanie  mieszkańców . 

 

      Radna B.Błaszczykowska – pochwala pomysł zakupu szachów,  jest to bardzo dobra 

sprawa   dla wszystkich mieszkańców nie tylko dla naszej gminy.  Uważa, że będą one 

właściwie wykorzystane. Stwierdziła, że jest bardzo pozytywny odbiór  mieszkańców 

napisu przed MOK-iem „KŁOBUCK”. Zaproponowała, aby w przyszłym roku również 

był taki napis. 

      Podziękowała  przy okazji  wszystkim, którzy skorzystali z tych punktów Kobiet 

Aktywnych . Było bardzo duże zainteresowanie. Były to usługi nieodpłatne. 

 

      Dyrektor MOK O.Skwara – Dni Kłobucka, to było bardzo duże logistyczne 

przedsięwzięcie . Parking został zaangażowany na Wesołe Miasteczko , była tam też mała 

scena. Docierają  już głosy, żeby tą  scenę  bardziej wykorzystać  w  następnym  roku, żeby  

nie  były  tylko przeglądy, ale  może jakaś  inna twórczość .   

        

       

      Ad. 7.   

       Sprawozdanie  z  realizacji  Programu   współpracy   Gminy   Kłobuck   z   organizacjami 

pozarządowymi   za   2015 rok. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – poinformowała, że sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi  za 2015 rok zostało 

przedłożone w ustawowym terminie. 

Rada Miejska w Kłobucku uchwałą Nr 12/IV/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku przyjęła 

„Program współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”. 

Program stanowił podstawę współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami 

pozarządowymi. 

Celem programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a 

organizacjami pozarządowymi, poprawa jakości i efektywności świadczeń usług 

publicznych, zwiększanie aktywności mieszkańców Gminy, racjonalne wykorzystywanie 

publicznych środków finansowych, stwarzanie warunków do powstawania inicjatyw 

lokalnych i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej. 

Obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmowały zadania ze 

szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu: 

-nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

-upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

-ochrony i promocji zdrowia; 



 

 

-profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym; 

-podtrzymania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości; 

-działalności na rzecz osób w wieku  emerytalnym; 

-działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na 

zleceniu zadań publicznych w formie ich wspierania i powierzenia wraz z  udzieleniem 

dotacji. 

Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. 

Zarządzeniem Burmistrza otwarty konkurs ofert, który obejmował następujące rodzaje 

zadań: 

-ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie i promocję sportu oraz działalność w 

zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście 

Kłobuck i sołectwach: Libidza, Łobodno, Kamyk, Nowa Wieś. 

-ochrona i promocja Zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i 

uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi. 

-ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i 

uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym. 

(zadanie to obejmowało dwa różne cele i przedsięwzięcia). 

-prowadzenie działalności profilaktycznej oraz dożywianie wśród osób 

niepełnosprawnych. 

-popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez organizowanie zawodów strzeleckich i 

sportów obronnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez masowych. 

-prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie organizacji 

zajęć ogólnodostępnych. 

-prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji 

wypoczynku. 

Zarządzeniem  Burmistrza  Kłobucka  został  ogłoszony  po  raz  drugi  otwarty  konkurs, 

który obejmował  następujące  rodzaje zadań: 

-ochrona  zdrowia  w  zakresie  wspomagania działalności  służących  rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie i promocję sportu oraz  działalność  w 

zakresie kultury fizycznej  jako alternatywnej  formy  spędzania  czasu wolnego w mieście 

Kłobuck  i  sołectwach: Libidza, Łobodno, Kamyk, Nowa Wieś. 

-realizacja działalności edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć muzycznych stanowiących 

ofertę  organizacji  czasu  wolnego  dla  dzieci  i  młodzieży. 

-ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez upamiętnienie postaci 

Jana ?Długosza w formie wzniesienia pomnika na placu Rynku im. Jana Pawła II w 

Kłobucku. 

-ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i 

uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym. 

-popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez organizowanie zawodów strzeleckich i 



 

 

sportów obronnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez masowych. 

-prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji 

wypoczynku. 

 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizowanie Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015  wynosiła  248.000 zł. 

Wydatkowano  307.000 zł  (w tym fundusz sołecki  12.000 zł  oraz  tzw. Małe Granty  - 

10.000 zł). 

 

Radny T.Wałęga – zapytał, czy  w  związku  z  awansem sportowym  LKS „SPARTA” 

Nowa Wieś  z  klasy  „B”   do  klasy  „A” nie byłoby potrzeby  zwiększenia  środków  z  

programu antyalkoholowego  dla tego klubu, bo  ten klub  chyba  będzie  musiał  dostać 

więcej pieniędzy. 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – przypomniał, że  jeśli chcą występować w „A” 

klasie , to musi mieć  co najmniej jedną drużynę młodzieżową. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – awans  stał się  faktem  niedawno, raptem  tydzień  temu  

potwierdziła się informacja o awansie. 

      SKL „Wiktoria” Biała też awansowała do III ligi. Wiąże się z tym zmiana miejsca 

rozgrywania meczów . W związku z tym klub zwrócił się o udostępnienie  sali do 

treningów . 

      Co do Klubu „Sparta” Nowa Wieś, to w tym roku na  pewno  nie, ale są mechanizmy  żeby 

tą pierwszą  rundę  im pomóc, bo wiadomo  że te koszty będą większe. Tak samo  dotyczy 

to  Klubu „Wiktoria” Biała. Nie będą organizowane dodatkowe konkursy, bo to jest dość 

żmudne i pracochłonne  i  trudne później do realizacji. Uważa, że w ramach  jakiś środków 

finansowych  promocji gminy  można  tym klubom  pokryć część kosztów. 

 

      Komisja   Edukacji   Publicznej, 

Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury,  Sportu   i  Turystyki  przyjęła  

powyższe  sprawozdanie. 

 

 

 

Ad. 8.   

Zatwierdzenie planu pracy komisji Rady Miejskiej w Kłobucku na II półrocze  2016r. 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk  przedstawił proponowany plan  pracy  komisji  na  

II półrocze 2016 r. 

 

  

Sierpień - przygotowanie szkół i przedszkoli do 

   rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017, 

Dyrektor ZEAOS 



 

 

- sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady 

  Miejskiej 

 

Wrzesień - podsumowanie akcji lato 2016, 

- sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady 

  Miejskiej 

 

Kier.GOPS i Dyr. MOK 

Październik - analiza bieżącej działalności  MOK  w 

  Kłobucku, 

- sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady 

  Miejskiej 

 

Dyr. MOK 

Listopad - merytoryczna  ocena  projektów zadań 

  inwestycyjnych na 2016 rok  w  zakresie 

  kompetencji komisji, 

- sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady 

  Miejskiej 

 

Komisja 

Burmistrz 

Grudzień - podsumowanie pracy Komisji w roku 2016, 

- opracowanie planu pracy na I półrocze 

  2017r., 

- sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady 

  Miejskiej 

 

 

 

      Komisja   Edukacji   Publicznej, 

Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury,  Sportu   i  Turystyki    jednogłośnie   

zatwierdziła   proponowany   plan   pracy   komisji  na II półrocze 2016r. 

 

Ad. 9. 

Sprawy różne. 

      - Pismo Wojewody Śląskiego w  sprawie  repatriacji  Polaków.    

     

       Przewodniczący komisji  T.Kasprzyk   poinformował, że  Wojewoda Śląski   zwrócił  się  z 

       pismem  o umożliwienie  reapatriacji  Polakom. 

      Wojewoda   Śląski  udziela gminom, które podjęły stosowną uchwałę, dotacji ze  środków 

rezerwy  celowej  budżetu  państwa  Pomoc  dla  repatriantów.  Aktualnie  pomoc  na 

zapewnienie  przez  gminę  warunków  do osiedlenia  się  dla  repatriantów,  może  być 

przyznana  do wysokości  ok. 158.000 zł  na  jedną  rodzinę  (w Katowicach  ok. 201.000 zł). 

      Środki  te mogą  być wykorzystane  na  remonty,   na  zakup mieszkania przez gminę, a  na  

na adaptację  lokali  na cele  mieszkalne. Brak mieszkań w zasobach komunalnych  nie  jest  

przeszkodą do zaproszenia rodziny repatriantów, gdyż gmina może potrzebne mieszkanie 



 

 

ze  środków  dotacji  kupić  i  włączyć  do  tego  zasobu. 

      Zapewnione są także  środki na  aktywizację zawodową, w tym  na  szkolenia  i  tworzenie 

nowych  miejsc  pracy oraz  częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia. Obecnie  na  ten cel 

można otrzymać  dofinansowanie łącznie w  kwocie  do 47.000 zł. Aktywizacja  zawodowa 

repatriantów jest  realizowana  przez  powiaty. 

       

      Sprawa była omawiana na poprzednich komisjach. 

        

       Radny M.Woźniak – poprosił, aby  Dyrektor GOPS  przedstawiła  krótką   informację   o   

Programie 500+  . 

      Ponadto  poruszył  sprawę  odejścia  kapelmistrza  z  OSP  Biała, który  przeszedł   do 

MOK,   a  dzieci  dostały  propozycję  przewozu na zajęcia do MOK-u. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – kapelmistrz  otrzymał  taką  propozycję, mógł  ją  odrzucić,  ale 

podjął   decyzję   przejścia  do  MOK-u.  Poza  tym jest coraz mniej dzieci do grania w 

orkiestrze  zarówno w Kamyku jak i w Białej. 

      Jest   potrzeba   kapelmistrza, który profesjonalnie  poprowadzi orkiestrę . Należy to 

odbierać jako próbę stworzenia czegoś profesjonalnego   w warunkach, które   są  do  tego 

stworzone (scena, warunki do ćwiczeń  i  występów).  Rolą  kapelmistrza jest, żeby 

przyciągnąć  osoby, które  będą chciały  grać, bo orkiestra  musi  mieć   minimum  20-25 

osób. 

      Jest to  bardzo duża praca przed kapelmistrzem, a zawsze trzeba brać pod uwagę to dobro 

wspólne. 

 

      Dyrektor MOK O.Skwara –  zgłosiło się bardzo dużo osób  również  dorosłych , którzy 

chcą  grać   w  orkiestrze . Wiadomo, że  jeden kapelmistrz  nie  wystarczy . Muszą to być  

też lekcje  indywidualne, więc trzeba   zapewnić  środki na to, żeby  zatrudnić kolejnego 

instruktora, nie tylko kapelmistrza  i  oczywiście  środki  na instrumenty. Na razie zostały  

zakupione  ustniki (koszt ok. 2.000 zł). Kilka instrumentów da się jeszcze   naprawić , 

natomiast niektóre koszty remontu przewyższają koszty zakupu nowego  instrumentu. 

Tak naprawdę, jeśli się  nie  dokupi  nowych  instrumentów, to nie będzie na czym grać , a 

orkiestra będzie stała w miejscu. 

      W  związku   ze  złożonym  projektem na pracownię muzyczną  dla Ogniska Muzycznego  

jeszcze  w  miesiącu  marcu,   poprosiła  aby powrócić  do tego  tematu. 

 

      Dyrektor GOPS T.Duraj-Stefańska -  jeśli chodzi o program 500 +   zostało wydanych 940 

decyzji , ok. 400 decyzji  pozostało   do wydania, 50-60 zostało  jeszcze  z kwietnia  do 

wydania.  Wydatkowano środki w wysokości    2.050.300 zł. 

       Natomiast smutne jest to, że są  informację, iż  środki są   źle wydatkowane . 

 

 

 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący 

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



 

 

Sportu  i  Turystyki  T.Kasprzyk  zamknął   posiedzenie . 

 

Przewodniczył:   Tomasz Kasprzyk 

Protokołowała:   Danuta Kowalik 


