
                                                              Protokół   Nr  7/2016

z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki

    odbytego w dniu  04.10.2016r.

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.  Przyjęcie  protokołu   Nr 6/2016  z  dnia  29.08.2016r. 
    /projekt  protokołu  został  umieszczony  na  stronie   internetowej  Urzędu  Miejskiego
      w  bip.gmina  klobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
      -Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,
       Sportu  i  Turystyki, 
      -projekty  protokołów  z  komisji,   -projekt  protokołu   Nr 6/2016   z  29.08.2016r.         
3.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie   zmiany  Uchwały
     Nr 198/XXII/2016  Rady  Miejskiej   w  Kłobucku   z   dnia  21 czerwca 2016 roku   w
      sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu  Wspierania   Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci
      i  Młodzieży.  
4.  Wypracowanie  opinii  do projektu uchwały  w  sprawie    regulaminu  przyznawania  i
      wypłacania dla wybitnie uzdolnionych  uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych
      i   ponadgimnazjalnych  - mieszkańców   gminy  Kłobuck   stypendium
     Burmistrza   Kłobucka   w   ramach   Lokalnego  Programu Wspierania  Edukacji
     Uzdolnionych  Dzieci  i   Młodzieży.
5. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  warunków   i
     trybu   przyznawania  stypendiów dla osób  zajmujących się twórczością  artystyczną  i
     upowszechnianiem kultury  oraz  ich  wysokości.
6.  Podsumowanie  Akcji  Lato  2016r.
7.  Analiza  bieżącej  działalności  MOK  w  Kłobucku
8.  Sprawy różne.
      

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   jest
obecnych  9  na  11   członków  komisji. Zgodnie  z   § 44  ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck,
posiedzenie  komisji   jest   prawomocne. 



      Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia  komisji.

Poprosił o wprowadzenie  do porządku   obrad komisji  punktu dot. rozpatrzenia wniosku
z propozycjami nadania nazw rondom położonym w Kłobucku. 

Zaproponował, aby  temat był rozpatrywany jako punkt 3 porządku  posiedzenia  komisji.

Porządek posiedzenia  komisji po zmianach byłby następujący: 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.  Przyjęcie  protokołu   Nr 6/2016  z  dnia  29.08.2016r. 
    /projekt  protokołu  został  umieszczony  na  stronie   internetowej  Urzędu  Miejskiego
      w  bip.gmina  klobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
      -Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,
       Sportu  i  Turystyki, 
      -projekty  protokołów  z  komisji,   -projekt  protokołu   Nr 6/2016   z  29.08.2016r.

      3.  Rozpatrzenie wniosku z propozycjami nadania nazw rondom położonym w Kłobucku.

      4.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie   zmiany  Uchwały

     Nr 198/XXII/2016  Rady  Miejskiej   w  Kłobucku   z   dnia  21 czerwca 2016 roku   w
      sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu  Wspierania   Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci
      i  Młodzieży.  
5.  Wypracowanie  opinii  do projektu uchwały  w  sprawie    regulaminu  przyznawania  i
      wypłacania dla wybitnie uzdolnionych  uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych
      i   ponadgimnazjalnych  - mieszkańców   gminy  Kłobuck   stypendium
     Burmistrza   Kłobucka   w   ramach   Lokalnego  Programu Wspierania  Edukacji
     Uzdolnionych  Dzieci  i   Młodzieży.
6.Wypracowanie  opinii  do projektu   uchwały  w  sprawie   szczegółowych  warunków   i
     trybu   przyznawania  stypendiów dla osób  zajmujących się twórczością  artystyczną  i
     upowszechnianiem kultury  oraz  ich  wysokości.
7.Podsumowanie  Akcji  Lato  2016r.
8.  Analiza  bieżącej  działalności  MOK  w  Kłobucku

      9.  Sprawy różne.

   

      Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  
Sportu   i  Turystyki    jednogłośnie   przyjęła   proponowany    porządek  posiedzenia  
komisji  po  zmianach.

      Komisja rozpoczęła obrady według zmienionego porządku obrad.



      Ad.2

Przyjęcie  protokołu     Nr 6  z   dnia   29.08.2016r.
/projekt  protokołu  został   umieszczony  na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego
w  bip.gmina  klobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
    -Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,
     Sportu  i  Turystyki, 
    -projekt  protokołu  z  komisji,   -projekt  protokołu  Nr  6 /2016  z  29.08.2016r.
 

Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu 
i   Turystyki,   jednogłośnie    przyjęła  projekt  protokołu   Nr 6/2016    z   dnia 29.08.2016r.

Ad.3.  
Rozpatrzenie wniosku  z  propozycjami  nadania  nazw  rondom położonym w Kłobucku.

Kierownik GPN A.Jagielska – w myśl ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości  rady  należy  nadawanie   nazw ulicom, placom. Wnioski  o  nadanie  nazw  
rondom  w Kłobucku wpływają  już od  kilku lat. 
W  załącznik  Nr 4  do propozycji projektu uchwały  przedstawiono  proponowane  nazwy
dla  rond  w  Kłobucku.
I. Rondo u zbiegu ulic: Częstochowskiej, Stanisława Staszica , Wieluńskiej i 3 Maja

1. wniosek: z dnia 02.07.2015r.
   złożony przez: Kongres Nowej Prawicy z propozycją nazwy:
   im.”Romana Dmowskiego”.

2. wniosek: z dnia 18.09.2015r.
    złożony przez: Mateusza Janik, poparty przez 252 osoby, poprzez złożenie stosownych
    podpisów z propozycją nazwy: im. „Rotmistrza Witolda Pileckiego”.

3. wniosek: z dnia 05.11.2015r.
    złożony wspólnie przez: Kongres Nowej Prawicy i Mateusza Janik z propozycją nazwy
    „Hołdu Ruskiego”.

4.  wniosek: z dnia 13.07.2016r.   i   korekta z dnia 29.07.2016r.
     złożony w formie uchwały – sancyt przez: Sejmik Ziemski Powiatowy Ziemi Kłobuckiej
     (niezrzeszona grupa mieszkańców) z propozycją nazwy: im.”Hołdu Ruskiego”.

5. wniosek: z dnia 22.08.2016r.
    złożony przez: Radną – Panią Barbarę Błaszczykowską podczas Komisji
    Zagospodarowania  Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej,



    Bezpieczeństwa   i Porządku Publicznego z propozycją nazwy: im:”Pileckiego”  lub
     „Wołyńskiej Brygady Kawalerii” , lub „dr Teofila Beliny-Brzozowskiego”.

6.  wniosek: z dnia 22.09.2016r.
     złożony przez: Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka Stowarzyszenie Zwykłe
     reprezentowane przez  Panią Sylwię Piątkowską z propozycją nazwy: im.”3 Maja”.

II. Rondo w ciągu ul.  11 Listopada u zbiegu ulicy Targowej i Rynku im. Jana Pawła II 
     w Kłobucku

1.  wniosek: z dnia  19.04.2010r.  
     złożony  przez:  grupę  radnych PO  i  PiS  z  propozycją  nazwy: im.”Prezydenta Lecha
     Kaczyńskiego”  .
     Wniosek wycofany 10.05.2010r.

2.  wniosek: z dnia  02.07.2015r.
     złożony  przez: Kongres Nowej Prawicy z propozycją nazwy: im.”Ignacy Jana
     Paderewskiego”.

3.  wniosek: z dnia 05.11.2015r.
    złożony wspólnie przez: Kongres Nowej Prawicy i Młodzież Wszechpolską”  z
    propozycją  nazwy: im. „Romana Dmowskiego”.

4.  wniosek: z dnia 13.07.2016r. i   korekta z dnia 29.07.2016r.
    złożony   w formie uchwały – sancyt przez: Sejmik Ziemski Powiatowy Ziemi
    Kłobuckiej z propozycją nazwy: im.”Romana Dmowskiego”.

5.  wniosek: z dnia 22.08.2016r.
     złożony  przez: Panią Barbarę Błaszczykowską podczas komisji Zagospodarowania
     Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku
     Publicznego z propozycją nazwy: im. „Niepodległości”  lub „Długosza”.

6.  wniosek: z dnia 22.092016r.
    złożony przez: Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka  Stowarzyszenie  Zwykłe
    reprezentowane przez  Panią Sylwię Piątkowską z propozycją nazwy: im.”Św. Jana
    Pawła II”.

III. Rondo w ciągu ulicy 11 Listopada u zbiegu ulic Jana Kochanowskiego  i 
       ul. Zamkowej

1. wniosek: z dnia 09.03.2011r.
    złożony:w formie Uchwały nr 1/2011 przez Samorząd Osiedla nr 8 i nr 9
    propozycja nazwy :”Rondo Zagórskie”



2. wniosek: z dnia 02.07.2015r.
   złożony  przez: Kongres Nowej Prawicy z propozycją nazwy: im.”Józefa Piłsudskiego”

3. wniosek: z dnia 05.11.2015r.
   złożony wspólnie przez: Kongres Nowej Prawicy i Młodzież Wszechpolską”  z
    propozycją  nazwy: im. „Rotmistrza Witolda Pileckiego”

4. wniosek: z dnia  13.07.2016r. i korekta z dnia 29.07.2016r.
    złożony   w formie uchwały – sancyt przez: Sejmik Ziemski Powiatowy Ziemi
    Kłobuckiej z propozycją nazwy: im.”Rotmistrza Witolda Pileckiego”

5. wniosek: z dnia  22.08.2016r.
    złożony  przez: Panią Barbarę Błaszczykowską podczas komisji Zagospodarowania
    Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku
    Publicznego z propozycją nazwy: „Zagórzańskie” lub „Zagórze”

6. wniosek: z dnia 22.09.2016r.
   złożony przez: Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka  Stowarzyszenie  Zwykłe
    reprezentowane przez  Panią Sylwię Piątkowską z propozycją nazwy: im.”Zagórskie”.

Ponieważ Komisja Zagospodarowania Przestrzennego zapoznawała się  z tymi wnioskami
nie wypracowała stanowiska , zaproponowano aby przeprowadzić konsultacje z 
mieszkańcami. Konsultacje proponuje się przeprowadzić  w dwóch wariantach:
1. miałby polegać na przedstawieniu mieszkańcom Kłobucka  projektu uchwały, który 
zawierałby wszystkie  warianty nazw proponowanych dotychczas , za wyjątkiem wniosku
złożonego  w 2010 roku przez grupę  radnych PO  i  PiS,  gdyż ten wniosek został 
wycofany. Mieszkańcy mieliby głosować  w postaci formularza zgłoszenia uwag do 
dokumentu  gdzie mieliby  zgłaszać swoje uwagi.
2. miałby być wariantem , gdzie mieszkańcy mieliby się opowiedzieć :  
- w sprawie  czy zasadnym jest w ogóle nadawanie nazw tym rondom,   czy są za
   nadaniem nazw poszczególnym  rondom,
- mogliby ewentualnie proponować swoje nazwy tych rond.

Komisja Zagospodarowania  Przestrzennego  wypracowała takie stanowisko aby w 
związku z tym  że te konsultacje będą miały charakter  nie wiążący dla radnych , 
zrezygnować z  nich  i na kolejnej sesji rady przedstawić projekt uchwały zawierający 
wszystkie  wyżej  przedstawione propozycje  nazw. 

Radna E.Kotkowska -  uważa, że jest to stanowisko jak najbardziej rozsądne w przypadku
gdyby obecna  komisja podzieliła to zdanie  z uwagi na fakt, że konsultacje społeczne  
mogą  nie przynieść zamierzonego efektu. Będzie  wiele  różnych  propozycji, nawet   
dodatkowych, odrębnych zgłaszanych przez mieszkańców. 
Komisja  Zagospodarowania   wstępnie  przyjęła   propozycję  przedstawienia  projektu 



uchwały , która byłaby omawiana przez radnych  na sesji . 
W związku z powyższym  dobrze byłoby, aby podtrzymać to stanowisko.

Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała – podziela również   stanowisko  radnej   oraz  
stanowisko  wypracowane  na  Komisji  Zagospodarowania. Społeczne  konsultacje 
praktycznie  nic  nie dają. 

Radny M.Wojtysek – dodał, że  można  byłoby  się  zastanowić  nad   sposobem 
głosowania internetowego, żeby to mieszkańcy podjęli ewentualnie decyzję.  W większych
miastach tak się to odbywa. 

Przewodnicząca rady D.Gosławska – przez pewien czas była też za konsultacjami 
społecznymi, ale po głębszym zastanowieniu wycofała się z tego pomysłu. Może być tyle 
nazw, że trudno będzie  wybrać  i  może być duże  niezadowolenie  społeczne. Uważa, że 
radni  muszą  wziąć  odpowiedzialność  i  nazwać te  ronda. To już jest pewna forma 
konsultacji  gdyż  zostało   zgłoszonych  po   kilka  wniosków   z  propozycjami  nazw 
każdego  ronda . Czyli jest to już  jakiś  wybór, a Rada ma obowiązek  nadawania  nazw 
ulicom, placom  itp.
Uważa,  że  powinien być przygotowany  projekt  uchwały  na  następną  sesję  z  
wszystkimi  propozycjami  nazw rond ,  gdzie  będą  głosowane  poszczególne  warianty.
Zaproponowała, aby dziś członkowie komisji  nie wskazywali  propozycji  nazw rond  i  
pozostawili  to do  kompetencji następnej  sesji.

Radna E.Kotkowska – jeżeli by dodatkowo  były prowadzone konsultacje  to wybór 
nazwy rond  zasugerowany przez mieszkańców większą ilością głosów  spowoduje tak 
naprawdę, że radni będą zobligowani do wyboru tej nazwy  którą  wskażą  mieszkańcy. 
Tak więc  bez  względu na to, jaka  ilość mieszkańców  zagłosuje, to radni  i tak będą 
zobligowani żeby taką nazwę wybrać, bo nie będą  przeciw temu jaka jest opinia 
społeczna.

Burmistrz J.Zakrzewski - uważa, że te konsultacje w pewien sposób się odbyły, bo  trudno
pytać poszczególnego mieszkańca  jakie ma  zdanie  na temat  nazwy  rond. 
Dlatego wystąpiono  do  organizacji społecznych   oraz do Zarządów Osiedli o zajęcie  
stanowiska w tej kwestii, bo oni    reprezentują  też  mieszkańców, więc jest to 
przedłużenie  jakby ich opinii.
Odpowiedzi udzielili:
Zarząd Osiedla nr 3 (pismo z dnia 16.08.2016r.) - negatywnie zaopiniował wniosek 
Młodzieży Wszechpolskiej i Nowej Prawicy
Zarząd Osiedla Nr 7 (pismo z dnia 29.08.2016r.) - nie ustosunkował się.
Zarząd Osiedla Nr 6 (pismo z dnia 09.08.2016r.) - zaproponował przeprowadzenie 
konsultacji społecznych.
Zarząd Osiedla Nr 5 (pismo z dnia 11.08.2016r.) - nie widzi potrzeby nadawania nazw 
rondom.
Zarząd Osiedla Nr 8 (pismo z dnia 26.02.2016r.) - proponuje rondu na Zagórzu nadać 



nazwę „Rondo Zagórzańskie”, natomiast nie wyrazili opinii odnośnie nadania nazw 
pozostałym rondom.
Można  więc uznać, że te konsultacje już  się  odbyły. Sprawa już się dość długo ciągnie  w 
czasie, a propozycji jest na tyle dużo, że można wybrać nazwę. Propozycja wyboru nazwy 
neutralnej  byłaby najlepsza.

Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała – jeżeli będą konsultacje społeczne, to z pewnością
nie będą   rzetelne  i  prawdziwe  decyzje tych mieszkańców. Uważa, że rada jest 
najważniejszym organem, który powinien zająć  stanowisko.

Radna B.Błaszczykowska – nie jest absolutnie za konsultacjami  przeprowadzonymi 
przez prasę,  ani  też za konsultacjami przez internet .
Uważa, że ta forma  czyli głosowanie nad wariantami przedstawionymi na kolejnej sesji, 
będzie  najbardziej realna.

Radna E.Kotkowska – może zrobić w inny sposób . Dać mieszkańcom w ramach 
zawiadomienia publicznego  w prasie czy na stronach internetowych informację o tym, że 
takie konsultacje społeczne trwają , w związku z czym prosimy o zgłaszanie  swoich 
propozycji  nazw  do dnia określonego  w  niniejszym  zawiadomieniu  np. dwóch  czy 
trzech tygodni.
W ten sposób zostałaby przeprowadzona procedura szerokiego otwartego konsultowania 
społecznego  tej  propozycji.

Radny M.Woźniak – uważa, że już  zbyt dużo czasu zostało poświęconego na dyskusję w 
tej sprawie, a w zasadzie wszyscy mają takie same zdanie  żeby  nie przeprowadzać już 
żadnych konsultacji . Tak jak wskazał wcześniej Burmistrz, konsultacje zostały 
przeprowadzone .
Wszyscy mają wspólne stanowisko, żeby  głosować  nad tym  na sesji   w formie uchwały. 
Wniósł o zamknięcie dyskusji w tym temacie.

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk -  zaproponował, aby podtrzymać stanowisko  
wypracowane na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego  tj. na następnej sesji 
głosować nad uchwałą   w której będą poszczególne warianty  nazw  na  te  trzy  ronda.

Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki   pozytywnie   zaopiniowała   propozycję  przedstawienia   na  kolejnej  sesji 
projektu uchwały w sprawie nadania nazw rondom w  Kłobucku  z  wyszczególnieniem  
wszystkich  wariantów.
/Za - głosowało 10 osób,         przeciwnych  - 0 ,        wstrzymała się – 1 osoba/



Ad.4
Wypracowanie   opinii    do   projektu    uchwały    w   sprawie    zmiany    Uchwały
Nr  198/XXII/2016  Rady   Miejskiej    w     Kłobucku   z   dnia  21  czerwca  2016 roku   w
sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu    Wspierania   Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci 
i  Młodzieży.   

Sekretarz M.Kasprzak – zmiana  dotyczyć ma tylko i  wyłącznie  stwierdzenia, że 
stypendia dla wybitnie  uzdolnionych mają być przyznawane uczniom zamieszkującym  
na terenie Gminy Kłobuck , a w przyjętym uchwałą programie w czerwcu 2016r. widniał 
zapis mówiący o tym, że stypendia mają być przyznawane dla uczniów  szkół 
funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck. Ta różnica  pozwoli  również  na 
przyznawanie  stypendium uzdolnionym uczniom, którzy mieszkają  na terenie Gminy  
Kłobuck  a   uczą   się   poza  jej granicami. Jest to zgodne  z  rozstrzygnięciami organów 
nadzorczych.

Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej  Kultury, Sportu  i
Turystyki   jednogłośnie  pozytywnie   zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie  zmiany
Uchwały  Nr  198/XXII/2016  Rady   Miejskiej    w   Kłobucku   z   dnia  21  czerwca  2016 
roku   w  sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu  Wspierania   Edukacji  Uzdolnionych 
Dzieci  i  Młodzieży.   

Ad.5. 
Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie   regulaminu  przyznawania 
i   wypłacania dla wybitnie   uzdolnionych  uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych
i    ponadgimnazjalnych  -  mieszkańców    gminy    Kłobuck    stypendium    Burmistrza   
Kłobucka     w      ramach    Lokalnego  Programu   Wspierania    Edukacji   Uzdolnionych  
Dzieci  i   Młodzieży.

Sekretarz M.Kasprzak -  w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych  Dzieci i Młodzieży  istnieje możliwość  przyznania  stypendium  w 
zakresie  osiągnięć naukowych  i sportowych. Taki też projekt regulaminu  został 
przygotowany.  
Proponowany   w tej chwili   regulamin  jest   załącznikiem  do  projektu uchwały  i   ma  
zmiany , które wydają się  odpowiadać  sytuacji prawnej  i  stwierdzeniom  organów 
nadzorczych.
Jeśli chodzi o warunki przyznawania  stypendium  w punkcie III , to również określono 
warunki pozbawiania prawa do stypendium. W punkcie tym zrezygnowano  z  warunku, 
który mówił o ocenie zachowania  ucznia . Zdaniem organów prawnych nie odpowiada to
wymogom ustawy  o systemie oświaty. Natomiast dopisano sytuację   pozbawiania prawa 
do stypendium i zaproponowano    w pkt III ust.4  zapis: ” W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, jeżeli  zawodnik  swoim  nagannym lub  niegodnym  zachowaniem, 
sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami 



naruszył dobre imię Gminy lub klubu sportowego może zostać pozbawiony prawa do 
otrzymania stypendium”.Taki wymóg stawia ustawa o sporcie , tym bardziej że w 
uchwale   jednym z elementów podstawy prawnej  został przywołany art. 31 ust.3 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Doprecyzowano również  w Dziale I   ust.4, że  uczeń może otrzymać   jedno stypendium 
w  danej dziedzinie  co oznacza,   że może to być stypendium albo naukowe, albo  tylko i 
wyłącznie stypendium sportowe, co nie  wyklucza że przy  uzyskaniu przez ucznia 
stypendium naukowego  można go pozbawić stypendium sportowego. Natomiast  w 
danej dziedzinie  może to być tylko jedno stypendium  za osiągnięte wyniki. 

Radna E.Kotkowska – pierwsze spostrzeżenie, to czy radni powinni wprowadzać  ten 
projekt uchwały teraz ponieważ jest to rodzaj konkursu, który daje najzdolniejszym  
wybitnie uzdolnionym uczniom  szansę otrzymania wyróżnienia  w postaci  stypendium 
Burmistrza . Dzieci pracowały na to stypendium i oceniane są za cały rok szkolny 
2015/2016. Wnioski były do złożenia  zgodnie z  obowiązującą uchwałą  do 30 września. 
Oceniane miały być przez komisję powołaną przez Burmistrza  do 15 października  i w 
ramach której dzieci były oceniane na chwilę obecną. 
Wnioski są  już  złożone. Dzieci swoje wypracowane  nagrody, wyróżnienia  i  inne 
osiągnięcia   udokumentowały, dyrektorzy złożyli stosowne wnioski. 
Natomiast  w tej  chwili w tym projekcie,  proponuje  się, że  10 listopada zgodnie z  
punktem II ust. 6  będą oceniane za poprzedni okres.  Zbliża się rozstrzygnięcie 
wszystkich osiągnięć  zgodnie z obowiązującą jeszcze uchwałą  w ramach której   dzieci 
miały przedstawione zasady i regulamin do którego się zastosowały. 
Natomiast w tej chwili   zmieniane są  zasady przyznawania tego  stypendium. Uważa, że 
jest to nieuczciwe podejście.
Zaproponowała, aby wnioski które są na chwilę obecną złożone  rozpatrywać jeszcze  w 
ramach dotychczasowych obowiązującej uchwały. 
Dlatego proponuje zmienić zapis   w § 3 projektu uchwały w taki  sposób, że w sprawach 
wszczętych a  niezakończonych obowiązują dotychczasowe zasady określone w Uchwale 
Nr 458/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 września 2010r. w sprawie 
ustanawiania stypendium Burmistrza  Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i 
studentów mieszkańców Gminy Kłobuck oraz określenia zasad ich przyznawania.

Sekretarz M.Kasprzak - wyjaśniła, że   komisja   powołana  Zarządzeniem  Burmistrza 
Kłobucka  pracowała  nad   przyznawaniem  stypendium  na  podstawie  starej  uchwały . 
Przedstawiony  projekt  uchwały  ma  za  zadanie  doprecyzowanie  warunków  jakie  
uczniowie  muszą  spełnić  aby  to  stypendium  móc  otrzymać. Natomiast  na  podstawie 
starej  uchwały  komisja   miała  bardzo  trudne zadanie, ponieważ  te  stypendia  można 
przyznawać właściwie każdemu, kto złożył wniosek, bo kryteria są  ogólne ,  nie 
wyszczególniają,  nie nagradzają  tak naprawdę uczniów uzdolnionych wykazujących się 
wyjątkowymi   osiągnięciami  zarówno w sferze nauki jak i sportu.
Zaznaczyła, że stypendium, to nie jest forma wynagrodzenia,  to ma być  forma zachęty i 
motywacji do dalszej nauki.
W nowym projekcie  uchwały proponuje się przedłużenie terminu składania  wniosków o 



przyznanie stypendium  do  10 listopada  z uwzględnieniem wniosków już złożonych, z 
tym że  już  z tymi warunkami  bardziej zaostrzonymi, które pozwolą wyłonić  komisji  
najlepszych uczniów.
Wnioski już  złożone  będą rozpatrywane  według  nowych zasad. 

Radna E.Kotkowska – podtrzymuje swoje twierdzenie, że jest to nieuczciwe względem  
uczniów, którzy zachęcali ich do tego typu działania, a teraz na koniec zmieniane są im 
zasady. 
Zaproponowała, aby  zrobić jeszcze   jeden dodatkowy  warunek -  średnia  powyżej  5,5
i  już  będzie  to warunkiem spełniającym  kryteria bez żadnych  dodatkowych  udziałów 
w konkursach .
 
Burmistrz J.Zakrzewski – muszą być spełnione dwa warunki , czyli  siłą rzeczy  musi  być 
spełniony kolejny  warunek  sportowy bądź  jakiś  inny.  Trudno jest połączyć te dwa 
elementy w taki sposób, żeby był wybitnym sportowcem i jednocześnie świetnym 
uczniem. Zazwyczaj poświęca więcej czasu na treningi   a tym samym mniej czasu na 
naukę . Trzeba to wypośrodkować.
Jeżeli chodzi o pkt III  ust.1  lit. a), to  można ten zapis  doprecyzować.
Zaznaczył, że  przede wszystkim dzieci się uczą, ćwiczą i zdobywają osiągnięcia i za to 
otrzymują nagrodę aby te osiągnięcia kontynuować. Dzieci mają się same motywować, a 
nie poprzez  stypendium, które jest tylko dobrym dodatkiem do tego co osiągnęły jako  
podziękowanie .

Radna E.Kotkowska –  zaproponowała  zmianę  zapisów   Rozdz. III  ust.1  w następujący 
sposób  :
1.  stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce    może otrzymać uczeń, który:
1) spełnia łącznie  następujące warunki:
a) jest  laureatem  bądź  finalistą olimpiady przedmiotowej  lub  laureatem  konkursu 
przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim  organizowanego 
przez Kuratora Oświaty lub uzyskał w danym roku szkolnym międzynarodowy certyfikat
potwierdzający  bardzo  dobrą  znajomość  języka  obcego (np. język angielski: FCE, CAE, 
CPE;  język niemiecki Goethe Zertifikat B1  lub C1) 
b)uzyskał  roczną średnią ocen – powyżej 4,75
2) uzyskał wysoką roczną średnią ocen – co najmniej 5,5

Natomiast  w  ust.2  lit. a) uważa, że   kryteria  są  zbyt wygórowane , które nikt nie spełni.
Proponuje  zmianę  zapisu, że: 
a) zdobył co najmniej I miejsce  w organizowanych przez Polski  Związek Sportowy  
zawodach sportowych  indywidualnych lub zespołowych  o  szczeblu  rejonowym bądź 
wojewódzkim   w różnych  kategoriach wiekowych.
 
Uważa, że przy tych kryteriach  bez względu na średnią wieku,  nie wie kto będzie mógł 
spełnić kryterium sportowe.
Chce  zaproponować takie kryteria, które będą  racjonalne i możliwe do osiągnięcia



Jeżeli chodzi o osiągnięcia sportowe to jest to poszerzenie o randze ogólnopolskiej lub 
wojewódzkiej

Jeżeli chodzi o kwotę stypendium , jeżeli ma to być czynnik motywacyjny i ma być tak 
niewiele osób ujętych w tym  stypendium, to proponowałaby zwiększyć tą kwotę  nawet 
do 800 czy 1000 zł. Kwota powinna być bardziej motywująca.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił  kwestię  osiągnięć  sportowych.
Kryterium do spełnienia jest łączne. Mogłoby się okazać, że  przy poprzednich  kryteriach 
ktoś osiągany  jest sukces indywidualny lub zespołowy  i okazuje się , że część drużyny 
czy zespołu dostaje stypendium, mimo że  osiągnęli  ten sukces, tylko dlatego, że  część 
drużyny  słabiej się uczy.
Te kryteria nie zawsze będą  na tyle  dobre, dlatego że nagradzamy osoby, którym tak de 
facto   się  to nie  należy. Taka  była  intencja. Przy tak  wygórowanych  kryteriach  lepiej 
przyznać  stypendia 10 wybitnym uczniom   niż 100 średnim, bo będą to te same 
pieniądze, a efektu nie będzie. Większość z tych dzieci nie będzie kontynuowała kariery 
sportowej , a o to chodzi żeby wyłonić  w  końcu  wybitnie zdolnych  sportowców, 
którymi można by się pochwalić.
Te kryteria, które wprowadzono, na pewno dyskwalifikują  gry zespołowe , bo trudno 
będzie w gminie osiągnąć sukces  typu Mistrzostwo Polski czy Puchar Polski, bo wiadomo
że  jest  to  nieosiągalne  gdyż  nasze  drużyny  grają  na  niskim  poziomie. 
Preferować jednak trzeba sporty indywidualne  gdzie naprawdę osiągamy sukcesy. 
Szkoda, że  taekwondo nie wchodzi w ten system , bo w tej dyscyplinie mamy 
Wicemistrza Europy. Jest to już naprawdę wybitne osiągnięcie.

Przewodnicząca  rady D.Gosławska – wyjaśniła,  że  gdybyśmy  po  raz  kolejny   
przyznawali  stypendia  na  podstawie   uchwały,  która obowiązywała  do tej  pory,  to   
właściwie  każdy  kto miał  średnią  ocen 4,0  i   jakieś osiągnięcia,  mógł   otrzymać   to 
stypendium. Okazałoby się, że  będzie  wielkie  niezadowolenie.  

Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała – nie może być tak, że uczeń dlatego się uczy, że 
dostanie 200 czy 400 zł  nagrody. Uważa, że trzeba wyróżniać tych, którzy dążą  do  
posiadania wiedzy  nie tylko dla nagrody.

Radny M.Woźniak – ma również  wątpliwości  odnośnie tej uchwały.  Zaproponował,   
aby  Burmistrz  powołał  taki zespół  z udziałem  Radnej E. Kotkowskiej  w  celu  
doprecyzowania  tej  uchwały  aby w następnym  roku  Burmistrz  mógł  przyznawać  
stypendia według  określonych  kryteriów, które  wszyscy  zaakceptują. Uważa, że dzisiaj 
nie wprowadzi się takich poprawek, które byłyby  satysfakcjonujące  dla wszystkich stron.
Uważa, że są dwa wyjścia: albo ją  dzisiaj odrzucić  i  przyznawać  stypendia  w całości  
według  starej  uchwały, albo ją  przyjąć  z  deklaracją  Burmistrza , że zostaną podjęte  
działania  w celu zmiany i  dostosowania  do tych uwag, które radna E. Kotkowska  
przedstawiła. Poprosił o potraktowanie tego jako wniosek  formalny   i  zakończenie 
dyskusji.



Radna  E.Kotkowska – zapytała, czy odbyły się konsultacje  z dyrektorami  szkół  bądź 
nauczycielami  czy też przedstawicielami  jakiś organizacji sportowych i oświatowych   
oraz  czy zostały wniesione jakieś uwagi.

Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że projekt tej uchwały był poddany konsultacjom  z 
organizacjami pozarządowymi . Była informacja przekazana dyrektorom szkół  przez  
Dyrektora ZEAOS  na  spotkaniu  z  dyrektorami  szkół  i  przedszkoli  z  prośbą  o  
zgłaszanie  ewentualnych uwag. Żadne uwagi  nie zostały złożone.

Radna B.Błaszczykowska – zaproponowała, aby przyjąć projekt tej uchwały w takiej 
formie jaka jest na dzień dzisiejszy i  dokonać oceny wniosków, które są złożone .
Natomiast należałoby się później  pochylić nad tą uchwałą  i powołać zespół , który 
wszystko dopracuje . W tej chwili tego się nie rozstrzygnie, bo każdy ma inne zdanie.

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – zabrał głos  odnośnie stypendium za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Są uczniowie , którzy uczą się w naszych szkołach, a grają w 
klubach piłkarskich niekoniecznie  z naszego regionu, ale np. w Rakowie Częstochowa. Te 
drużyny młodzieżowe  w kategorii trampkarz  albo młodzik w tamtym roku zdobyli 
Mistrzostwo Polski  w swojej kategorii wiekowej. Są oni mieszkańcami naszej gminy , ale 
nie reprezentują naszego  klubu.

Sekretarz M.Kasprzak – należy sobie zdawać sprawę, że ten regulamin  musi być jeszcze 
dokładnie przeredagowany. W ogóle  regulamin powinien iść w zupełnie innym kierunku.
Pieniądze  nie powinny być dane do ręki  dziecku za coś , co osiągnęło . Te pieniądze   
powinny być spożytkowane  w inny sposób.  Ponadto powinien być prowadzony  jakiś 
monitoring     potwierdzający, że te pieniądze  są  przeznaczone na edukację  tego dziecka, 
jego rozwój , czyli tak faktycznie   powinny  wyrównywać  też  szanse  edukacyjne.   
Zastanawiano się nad stworzeniem formy kół zainteresowań np. historycznych  gdzie ta 
grupa by się zbierała , oglądała filmy, czytała fragmenty książek, szeroko  nad  tym  
dyskutowała,  a później  brała  udział  w olimpiadach, konkursach tematycznych 
wykraczających  poza  program  szkolny. To  byłyby  namacalne efekty, że  te  pieniądze  
zostały spożytkowane w sposób jak najbardziej prawidłowy. 
Trzeba również zbadać potrzeby edukacyjne  w tym temacie, czyli tak naprawdę to 
stypendium powinno być przekazywane na to, co będą wskazywać dyrektorzy szkół  , w 
jakim zakresie ci uczniowie potrzebują tego wsparcia finansowego.

Przewodnicząca rady D.Gosławska – radni zdają sobie sprawę, że  starą  uchwałę  trzeba 
zmienić. Natomiast  przedstawiony  projekt  nowej uchwały być  może  jest jeszcze  
niedoskonały. Dzisiaj  chodzi o to, żeby  Wydział Nadzoru Prawnego  przyjął  ją  uchwałę, 
na podstawie której  można będzie przyznać stypendium.
Przyjęcie tej uchwały i przyznanie stypendium  według określonych  w niej  kryteriów     
pozwoli na rzeczywiste  rozpoznanie, czy ta uchwała jest dobra, czy w ogóle się sprawdzi.
Będzie głosowała za jej przyjęciem. 



Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że to nie chodzi o to, żeby ograniczyć ilość pieniędzy 
w systemie  stypendialnym, tylko  żeby zostały skierowane do właściwego stypendysty.
Wpływa  ok. 200-300 wniosków. Jak  te  kryteria będą  zbyt  liberalne, to  będziemy  mieć 
jeszcze  dużo więcej wniosków. W tej chwili kryteria  są  jasne, wyostrzone.  Stypendium 
zostanie więc przyznane tym osobom, którym rzeczywiście się należy.

Radny T.Wałęga – wszystkim chodzi o to, żeby były nagradzane dzieci wybitne  i żeby to 
nie były takie  małe  pieniądze.
Zwrócił uwagę na Rozdział III  ust. 2 lit. a)  stypendia  za  wybitne   osiągnięcia  sportowe.
Jest taki zapis: „........lub reprezentował Polskę w Mistrzostwach Europy/świata, w 
pucharze Europy /świata...”  W jego odczuciu powinno być to uszczegółowione.
Zasugerował, aby był to następujący zapis:
„.....reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy / świata ,  w pucharze Europy / świata 
w dyscyplinach olimpijskich  lub igrzyskach olimpijskich”.

Radny M.Wojtysek  - zaproponował, aby  zastanowić  się  nad  zwiększeniem  kwot 
stypendium.

Sekretarz M.Kasprzak – można zapisać  w Rozdziale IV ust.2   w  następujący sposób:
1) za indywidualne osiągnięcia - nie mniej niż 400 zł  i  nie więcej niż 1000 zł
2) za zespołowe osiągnięcia, dla każdego mieszkańca Gminy Kłobuck będącego członkiem
zespołu - nie mniej niż  200 zł  i  nie więcej  niż 800 zł.
 

      Komisja  Edukacji  Publicznej,  Ochrony  Zdrowia, Polityki   Społecznej, Kultury,  Sportu
i  Turystyki     pozytywnie    zaopiniowała  projekt    uchwały    w     sprawie   regulaminu
przyznawania  i   wypłacania dla wybitnie uzdolnionych  uczniów szkół  podstawowych,
gimnazjalnych   i   ponadgimnazjalnych  -  mieszkańców   gminy   Kłobuck   stypendium   
Burmistrza   Kłobucka   w   ramach   Lokalnego  Programu   Wspierania    Edukacji   
Uzdolnionych  Dzieci   i   Młodzieży  wraz  z  zaproponowanymi  4  zmianami  tj.:

      
      1.

W  Rozdz. III ust.1 a) jest laureatem   konkursu  międzynarodowego  lub laureatem bądź 
finalistą  olimpiady przedmiotowej  lub laureatem konkursu przedmiotowego  o  zasięgu 
wojewódzkim   lub ponadwojewódzkim  organizowanego przez Kuratora Oświaty   lub 
uzyskał  w  danym  roku  szkolnym międzynarodowy  certyfikat potwierdzający  bardzo  
dobrą  znajomość  języka  obcego (np. język angielski: FCE, CAE, CPE;  język niemiecki 
Goethe Zertifikat B1  lub C1) 

2.
Dodanie w Rozdz. III odrębnego punktu  w ust. 1  o treści:
uzyskał wysoką średnią roczną ocen – co najmniej 5,5
/Za wprowadzeniem tego punktu  głosowało – 5 osób, 
                                                              przeciwnych – 0, 
                                                              wstrzymały się -  3 osoby



3.
W  Rozdz. III ust.2 a) zdobył co najmniej III miejsce w organizowanych przez Polski 
Związek Sportowy zawodach w sportach indywidualnych lub zespołowych (mistrzostwa 
Polski, puchar Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w różnych kategoriach 
wiekowych  lub  reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy / świata  w pucharze 
Europy / świata w dyscyplinach olimpijskich  lub w  igrzyskach olimpijskich

4.
W Rozdz. IV ust.2 
pkt 1) za indywidualne osiągnięcia – w kwocie nie mniej niż 400 zł  , nie więcej niż 1000 zł
pkt 2) za zespołowe osiągnięcia dla każdego mieszkańca Gminy Kłobuck będącego 
członkiem zespołu – w kwocie nie  mniej niż 200 zł, nie więcej niż 800 zł.

/Za  przyjęciem  projektu   uchwały  wraz  z   4  zaproponowanymi   poprawkami – 
głosowało  8  osób  ,   przeciwnych    ani   wstrzymujących   się  nie było /

Ad.6  
Wypracowanie  opinii  do projektu   uchwały  w  sprawie   szczegółowych   warunków   i
trybu   przyznawania  stypendiów dla osób  zajmujących się  twórczością  artystyczną  i
upowszechnianiem  kultury  oraz  ich  wysokości.

Radna E. Kotkowska – zapytała  odnośnie § 4 pkt 2)  , czy stypendium  może  otrzymać 
również  instruktor kultury pracujący zawodowo. 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że  jedno   nie   wyklucza  drugiego, może być 
np.  instruktorem  taekwondo  i  być wybitnym filmowcem , albo instruktorem tańca 
zatrudnionym w MOK  i  jednocześnie mieć pasję  fotograficzną   i  osiągać  sukcesy na 
arenie  krajowej w konkursie fotograficznym. Trudno więc wykluczać , że jak  jest 
pracownikiem instytucji kultury, to nie znaczy  że może nie osiągać sukcesów, bo jego 
praca polega na czymś  innym.
Czyli instruktor kultury pracujący zawodowo może otrzymać stypendium.

Radna E. Kotkowska – jeżeli  chodzi o  § 7 pkt 5 to  uważa, że  został  powielony zapis 
wskazany wcześniej  w § 6 pkt 3.  Uważa, że  § 7 pkt 5  jest niepotrzebny.
 
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że oświadczenie o prawdziwości danych jest 
szerszym zapisem. Uważa, że  ta  kwestia  powinna  zostać  wyjaśniona   przez   Radcę 
Prawnego.

Radna E. Kotkowska - w odniesieniu do zapisu  § 8 ust. 1  pkt 1 zapytała, jak  należy  
czytać  ten zapis.



Burmistrz J. Zakrzewski – jeżeli  składa się wnioski o stypendium  to za coś, co się już 
osiągnęło, a  nie za coś co się zamierza.   

Radna E.Kotkowska - uważa, że dotyczy to tych  programów projektów, które są 
realizowane  na przestrzeni kilku lat. Jeżeli projekt jest realizowany przez np. 2 lata , to za 
dany rok już  otrzymuje stypendium, nie na zakończenie projektu.

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że  wystąpił  tu błąd , powinno być w roku 
kalendarzowym. Jeżeli jest konkurs w danym roku i ktoś  osiągnął sukces , to trudno żeby 
to rozciągać w danym czasie . Konkurs  się  odbywa   w konkretnej dacie i konkretnym 
czasie .  Zapis zostanie  dopracowany.

Radna E.Kotkowska – zwróciła uwagę  na błąd literowy  w § 9 ust.2   jeśli chodzi o 
numerację  punktów.
 

      Komisja  Edukacji  Publicznej,  Ochrony  Zdrowia, Polityki   Społecznej, Kultury,  Sportu
i  Turystyki     jednogłośnie   pozytywnie    zaopiniowała   projekt    uchwały    w     
sprawie szczegółowych   warunków   i  trybu   przyznawania  stypendiów  dla  osób  
zajmujących się  twórczością  artystyczną  i   upowszechnianiem  kultury  oraz  ich  
wysokości   z  uwzględnieniem  zgłoszonych  poprawek dot. zapisu w      § 8 ust. 1  pkt 1 

      oraz    w § 9 ust.2
 

Ad.7    
Podsumowanie  Akcji  Lato  2016r.

 
Pracownik MOK O. Derewiecka – przedstawiła  blok  prowadzonych  zajęć  w  czasie 
trwania 2 miesięcznej Akcji Lato  2016r.
 
Miesiąc lipiec 
- w każdy poniedziałek odbywały się  projekcje  filmów na strzelnicy:
   o godzinie 12:00 seanse dla  dzieci, 
   o godzinie 14:00 seans dla starszej młodzieży. 
Łącznie wzięło  w  tym  przedsięwzięciu  udział  94 widzów
Tego samego dnia odbywały się zajęcia   wokalne w sali widowiskowej  w  MOK w   
godzinach  od 10:00 – 12:00. Tutaj wzięło udział 38 osób.
W każdy wtorek  odbywały się  eko warsztaty w godzinach 10:00 – 12:00  w sali  MOK  lub
plenerze  na Zakrzewie , w  Składzie Makulatury KORAL albo  na Strzelnicy.  
Były to zajęcia zamknięte, grupy formowane, w których udział wzięło 36 dzieci.
Od godziny 12:00 – 14:00  trwały   zajęcia plastyczne podzielone  tematycznie: decoupage, 
zajęcia ceramiczne , lampiony ozdobne .
W godzinach 10:00 – 12:00 były spotkania z Krasnalem w sali widowiskowej w MOK lub  
w plenerze w zależności od pogody. Łącznie  udział wzięło  21 osób.
Tego  samego dnia  w godzinach 10:00 – 12:00 w Sali widowiskowej MOK odbywały się  



również zajęcia animacyjne dla najmłodszych grup. W środy od godz. 10:00 – 12:00 na 
Strzelnicy  odbywały się warsztaty rękodzieła projektowania koszulek . Były to  również 
warsztaty dla dzieci  uformowane od samego początku  do końca, zatem w jednej takiej 
grupie było 22 dzieci  . Od godz. 10:00 – 12:00  w Sali kameralnej MOK odbywały się 
zajęcia "Palcem po mapie ". Odwiedzono tutaj Grecję, Włochy i Syrię. Łączna ilość dzieci 
to 12. W czwartki od godz. 10:00 – 12:00  w sali widowiskowej MOK  odbywały się 
warsztaty instrumentalne . Były podzielone tematycznie : instrumenty perkusyjne, 
strunowe, klawiszowe  i miechowe. Łączna ilość dzieci to 35. Od godz. 8:30 – 14:00   w  
czwartki odbywały się wycieczki szlakiem zapomnianych  zawodów. Odwiedzono 
między innymi  gospodarstwo agroturystyczne w Zwierzyńcu , manufakturę  słodyczy  w
Żarkach . Zajęcia stacjonarne to: pszczelarstwo zaprezentowane przez Pana Tadeusza 
Sygudę, oraz zabawkarstwo zaprezentowane przez Pana  Kazimierza Chęcia. W piątki od 
godz. 9:00 – 13:00 w sali kameralnej  odbywała się robotyka . Wzięło w niej udział  łącznie 
41 osób. Od godz. 12:00 – 14:00 odbywały się retro zabawy przy mostku garbatym . W 
soboty przez cały lipiec trwały festiwale. Pierwszym festiwalem był Festiwal Kredy na 
Rynku , kolejny  to Festiwal tatuażu, który odbywał się również  w Rynku przy Centrum 
Informacji Miejskiej . Odbywał się również Festiwal bajek, który z powodu złej pogody 
został przeniesiony na dzień kolejny, czyli na niedzielę   i  Festiwal bębnów. W niedzielę 
od godz. 9:00-12:00 odbywały się tzw. śniadania  na polanie przy mostku garbatym oraz w
niedzielę po południu odbywały się koncerty w parku. Koncert dawała  Kapela 
Podwórkowa u Andrzeja i  odbywały się również koncerty akordeonowe. W ostatnią 
niedzielę lipca odbyła się plenerowa impreza na Zakrzewie "Półmetek wakacji" w której 
udział wzięło ok. 100 osób. W trakcie półmetku wyświetlony był film  Last Vegas. Łączna 
ilość uczestników Akcji Lato w lipcu  ok.728 osób.

Miesiąc  sierpień

W poniedziałki odbywały się seanse filmowe na Strzelnicy , tak jak poprzednio:
- od 12:00 dla dzieci , 
- od 14:00 dla młodzieży.
Następnie odbywały się  w godz. 12:00 – 13:00  zajęcia i warsztaty  reporterskie w ramach 
których później w   nagrodę  dla uczestników zorganizowano wycieczkę do Drukarni  
wielkoformatowej do Sosnowca.
W godz. od 17:00 – 18:00  odbywały się zajęcia zubmy dla wszystkich.
15 sierpnia  w Sali widowiskowej zorganizowano Koncert z okazji Ochodów  Dnia  Wojska
Polskiego  i Rocznicy Bitwy  Warszawskiej.
We wtorki odbywały się  ECO  Warsztaty od godz. 12:00 – 14:00 w sali kameralnej MOK 
lub w plenerze: w Paku na Zagórzu, lesie  i  Folwarku Kamyk.
W godz. 14:00-16:00  odbywały się zajęcia plastyczne. 
W godz.16:30-18:00  odbywały się Warsztaty szycia  i w godz. 16:00 – 17:00  otwarte 
warsztaty kuglarskie.
W środy  w godz. 12:00-13:00 – Warsztaty zdrowego żywienia, 13:00-15:00 Warsztaty 
Małego Reżysera. W godz. 16:00-17:00 Warsztaty Bajkoterapii, które nie odbyły się z uwagi
na brak osób chętnych . 



W czwartki w godz. 11:00-13:00  w  sali MOK odbywały się warsztay rękodzieła  
"Kolorowe wakacje",  od 13:00-15:00 Warsztaty stolarskie, podczas których  dzieci  robiły 
zabawki z drewna. W godz. 12:00-14:00 Zabawy taneczno-ruchowe, od 16:00-17:00  
Otwarte spotkania kuglarskie.
W piątki – od godz. 12:00-14:00 Warsztatowa niespodzianka gdzie dzieci poznawały różne
zawody, między innymi  byli u fryzjera, kosmetyczki .
W godz. 16:00-18:00  Warsztaty gry na bębnach etnicznych . Odbył się również cykl 
"Szlakiem bohaterskich zawodów" gdzie została zorganizowana wycieczka  na  Komendę 
Policji  oraz  do Straży Pożarnej.
W soboty zaplanowano zajęcia z Robotyki , które nie odbyły się  z uwagi na brak 
chętnych. Natomiast  20  i  27 sierpnia odbyły się warsztaty kucharskie  w Kuchni 5 
Przemian i tutaj wzięło udział  ok.30 osób. 
Od 19 sierpnia  funkcjonowała również plaża miejska.
Łącznie uczestników Akcji Lato w sierpniu to ok. 400 osób.

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska - poinformowała, że  w okresie  wakacji  GOPS    
zorganizował  kolonie letnie  dla 20  dzieci  nad  morzem  w Pucku. Przeprowadzony 
został tam Program  profilaktyczny "Nie piję , nie biorę". Oprócz tego dzieci brały udział 
w wycieczkach   do  Trójmiasta, na Półwysep Helski , Przylądek Rezewie, także wyjazdy 
do Władysławowa, Cetniewa, do Ośrodka przygotowań olimpijskich , oceanparku, rejs 
statkiem.  Z uzyskanych informacji od dzieci i rodziców byli bardzo zadowoleni z tego 
wyjazdu.
Jednakże  zaznaczyła, że  były problemy  ze  skompletowaniem  grupy 20 dzieci. Brak 
było chętnych na nieodpłatny wyjazd. Dlatego w przyszłym roku będzie zmieniony plan 
funduszu  alkoholowego , może będzie w innej formie.

Dyrektor OSiR J. Krakowian – poinformował, że OSiR również uczestniczył w Akcji Lato 
poprzez ścisłą współpracę z MOK min. poporzez   pomoc w dojazdach  do  pewnych 
imprez. Działania OSiR głównie skupione były na dwóch miejscach tj. Zalew na  
Zakrzewie  gdzie  jak  co  roku  uruchomione  było  kąpielisko. W tym roku Burmistrz 
zainwestował  środki  w  naprawę  infrastruktury, która kiedyś była zbudowana ze 
środków unijnych, a przez ostatnie lata uległa degradacji.
Zwrócił uwagę, że w tym roku dzięki wcześniejszym  akcjom  profilatycznym policji   było
spokojnie  i  bezpiecznie  pod  względem zachowań  wokół  zbiornika  ani  też  żadnych 
interwencji  na  samym  kąpielisku. Zbiornik  w  Zakrzewie  był  czynny  codziennie  od 
godziny 8:00 do 22:00 . Nad  bezpieczeństwem kąpiących  czuwali  ratownicy  z  krytej 
pływalni. Natomiast drugim obiektem była kryta pływalnia, gdzie dla dzieci z terenu 
naszej gminy została   udzielona  przez burmistrza  50% zniżka  opłaty  za wstęp  na  
basen.  Przez cały okres wakacyjny była prowadzona sekcja nauki pływania. Natomiast na
obiekcie OSiR była prowadzona sekcja tenisa stołowego. Między innymi  zorganizowano 
wyjazd  na obóz  tenisowy. Oprócz tego został   zorganizowany nocny turniej piłki 
siatkowej  w  OSiR. Jest to taka  nowość, która w Kłobucku  zaczęła  się  sprawdzać. 
Przyjeżdżali  tu  sportowcy,  reprezentanci   Polski  w  piłce   siatkowej. 
OSiR  zatrudnił   instruktorów  sportu,  na  co  pozyskał   środki  z  Ministerstwa  Sportu. 
Orlik  był  czynny  przez całe wakacje , więc każdy  mógł  skorzystać  z  organizowanych  



zajęć. Nie było specjalnych zajęć organizowanych przez  szkoły  dlatego, że były tam 
prowadzone  dość poważne  inwestycje  i  trwały  remonty.

Radna B. Błaszkowska - uważa, że dużym sukcesem jest to, że tak dużo  imprez  się  
odbyło  i  tak dużo  dzieci i młodzieży skorzystało z  przygotowanych  zajęć  w okresie 
wakacyjnym przez każdą z tych instytucji. 
Zapytała, czy znany jest powód, że tak mało dzieci uczestniczyło w niektórych zajęciach 
organizowanych przez MOK.
Podziękowała również  pracownikom krytej pływalni za pracę, jaką włożyli w odnowienie
pomieszczeń. Poprosiła Burmistrza o pomoc  w  odnowieniu dachu  i  remontu wentylacji 
na obiekcie krytej Pływalni.  Są to dwie najważniejsze sprawy, które należy wykonać   jeśli 
to  możliwe jeszcze w tym roku.

Dyrektor J. Krakowian – dodał, że pod koniec wakacji udało się wykonać  nowe 
oświetlenie na  hali na terenie OSiR na  bazie  starego  oświetlenia. Wystąpiły  dodatkowe 
koszty  związane z piecami  CO. Zachodziła  konieczność  wymiany 15 letniego  pieca CO 
na  OSiR-ze, co jest  dodatkowym  nieprzewidzianym  kosztem w budżecie. Koszt   
wymiany pieca,  to  kwota   ok. 25.000 zł . Taka sama sytuacja stała się w szkole w 
Kamyku, gdzie   niespodziewanie  trzeba   wymienić 2 piece. Przyznał, że   dużym 
problemem  jest  wymiana  dachu na krytej  pływalni, który też  w  jakiś  sposób  trzeba 
naprawić.

Burmistrz J. Zakrzewski – w  nawiązaniu  do zmiany  ustawy o CUW (Centrum Usług 
Wspólnych)  poinformował, że po przeprowadzonych konsultacjach została podjęta 
decyzja, aby opracowanie systemu zmian  w  oświacie  zostało  zlecone  profesjonalnej  
firmie, aby  ten  system obsługi  szkół przeszedł płynnie bez żadnych  zawirowań, bez 
konieczności  wypłaty  odpraw, zwolnień, gdyż  od   stycznia 2017 roku  ZEAOS-y  są  
likwidowane. W  miejsce  tej   instytucji  będą powołane  CUW- nych. Nazwa jednak nie 
jest  najważniejsza , bo może się  to nazywać  różnie.
Wstępnie  uzgodniono, że  będzie  się  to nazywało  Centrum Administracyjno 
Ekonomiczne, które  w ramach CUW  będzie  mogło obsługiwać  również  inne  jednostki.
Zaznaczył, że o szczegółach będziemy rozmawiać po przygotowaniu projektu uchwały na 
kolejne  posiedzenie  Sesji. 

Pracownik MOK O. Derewiecka – w  odniesieniu, do  niskiej  frekwencji  na  niektórych 
zajęciach odpowiedziała, że pani Dyrektor MOK w tym roku zdecydowała się prowadzić  
zajęcia  w  wakacje  z   nową  formułą. To były warsztaty  otwarte, bezzapisowe. Wiązało  
się  to  z pewnym ryzykiem, ponieważ   okres wakacje  wiążą   się   z   planowanym   dużo 
wcześniej wyjazdem dzieci. Tak naprawdę  "Lato w mieście " jest bardzo rotacyjne. Tak też
było w tym  przypadku. Były te same zajęcia , które podczas jednego tygodnia skupiały   
ok. 40-50 uczestników  i  kolejne na których  pojawiło  się  np. 5 dzieci. To zależało od ich 
czasu wolnego. Była to też pewnego rodzaju próba. Chcieli zobaczyć, czym  faktycznie te 
dzieci są zainteresowane, w jaki sposb można je przyciągnąć  i  zachęcić do udziału w 
zajęciach   oraz co jest dla nich atrakcyjne. 
Dzisiaj już wiadomo, że będzie zachodziła konieczność  zmiany  formuły  wakacji  czy  



ferii  w mieście . Nie może wyglądać jak do tej pory. Nie mogą to być zajęcia całkowicie 
otwarte . Muszą przyjąć  formę półkolonii .
W tym momencie Dyrektor MOK jest na etapie formowania  tej  nowej formuły na okres 
ferii, aby sprawdzić  jaka  forma  będzie zasadniejsza  dla naszych dzieci. 

Radna E. Kotkowska - zapytała, jaki  był  koszt  przeprowadzenia  Akcji Lato związany z 
wypłatą wynagrodzenia dla instruktorów  i  zakupu elementów niezbędnych  i 
przedmiotów  wykorzystanych  w trakcie prowadzonych zajęć  czy  też  innych 
materiałów dydatktycznych.

Pracownik MOK O. Derewiecka – odpowiedziała, że przez okres dwóch miesięcy 
wliczając w to  półmetek wakacji, który odbył się na Zakrzewie  poniesione koszty 
przedstawiały się następująco:
 • zakupy:
materiały  plastyczne  takie  jak:, zabawki, koce, plecaki,  kreda, piórniki, baterie, wiązanki
kwiatów z okazji Dnia Wojska Polskiego czy palma na wyposażenie plaży  to łączny  koszt
– 3.500,00zł;
 • honorarium dla prowadzących zajecia  czyli  eko warsztaty, zabawy animacyjne dla 
dzieci, festiwal bajek, warsztaty bębniarskie i warsztay kucharskie  -   łączna kwota  
3.820,00zł;
 • ubezpieczenie uczestników 5 wycieczek -  łacznie 284,00zł;
 • półmetek wakacji na Zakrzewie to koszt około 8.400,00zł  w  tym  darowizny  z  Firmy  
Maskpol – 500 zł ,  Operatora finansowego OPTIMA – 3.000 zł , BART- PLAST Waleńczów 
-  705 zł , na łączną  kwotę  4.205,00zł; 
 • warsztaty z Robotyki honorarium dla prowadzącego -  kwota 2.000,00 zł w czym 
warsztaty były samofinansujące się, bo dzieci opłacały te zajęcia, które były pełnopłatne;  
 • ZAIKS -  123,00zł  
Łącznie została  wydatkowana kwota około18.000,00zł  z  czego  wpłat  było   na  kwotę  - 
6.105,00zł 

Wiceprzewodniczacy J. Puchała – dodał,  że  działali  również   wolotariusze.  Osobiście  
brał  3 czy 4 razy  udział   w  zajęciach  Palcem po mapie  z wycieczką  po  Syrii, Grecji, 
Włoszech.  Stwierdził, że  teraz dzieci mają inne warunki , a  ogólne zainteresowanie  
niektórymi formami zajęć  jest małe.

Sprawozdania  z  Akcji  Lato:"Wakacje w Kłobucku"  zorganizowane  przez  MOK  w  
miesiącu lipcu i sierpniu 2016r.  zostały  załączone pod  projektem   niniejszego  
protokołu.



Ad.8.  
Analiza  bieżącej  działalności  MOK  w  Kłobucku

Pracownik MOK O. Derewiecka –  opcjonalna  ilość  osób  na  poszczególnych zajęciach 
stałych    cotygodniowych  w  regularnym  grafiku:
• joga  - rekrutacja trwa , zajęcia od połowy października ;
• zajęcia muzyczne, czyli zajęcia  indywidualne, grupa  4 -7 lat ;
• Zespół Pieśni  i  Tańca  Ziemia Kłobucka 16-17 lat; 
•Kapela u Andrzeja;
•Krasnal Chałabała;
•Studium wokalne dla dorosłych  50 osób + rekrutacja nadal trwa;
•Klub literacki – rekrutacja trwa;
•grupy taneczne dla dzieci i dla dorosłych – to  ok. 300 osób;
•sekcja brydża sportowego 10 osób;
•miejska orkiestra dęta 18 osób – wciąż trwają zapisy;
•czytajki – rekrutacja  trwa;
•Zespół Kłobucczanie – 19 osób;
•zumba dla dzieci i dorosłych – 100 osób;
•Zespół pieśni i tańca  2 grupy – 22 osoby;
•warsztaty projektowania i szycia – 15 osób;
•grupa teatralna dla dorosłych AMOK – 18 osób;
•klub fotograficzny PASJONACI – rekrutacja trwa, zajęcia będą od połowy października;
•plastyka, dla szkół podstawowych, gimnazjum  i  szkoły średniej – 70 osób;
•bębny – 5 osób i rekrutacja wciąż trwa;
•instytut fascynujących historii – rekrutacja trwa
Bez zajęć, których rekrutacja wciąż trwa stała ilość uczestników to 645 osób.
Oprócz tego oczywiście są jeszcze imprezy dodatkowe, związane z danym miesiącem  
bądź tematyczne.
•Najbliższa  i  największa  impreza  w MOK tj. XVI  międzynarodowy  festiwal  obrony  
praw człowieka  w  filmie , który  odbędzie  się  w dniach  17,18,19  października ;
•Powiatowy konkurs plastyczny o kobiecie ;
•konkurs na dynię;
•otwarcie wystawy transylwani;
W listopadzie będą realizowane:
•hubertusy;
•kolejny konkurs plastyczny Portret;
•wieczornica patriotyczna;
•gminny konkurs na kartkę bożonarodzeniową;
•wielki jurajski festiwal  freestyle; 
•warsztaty bożonarodzeniowe;
•turniej tańca towarzyskiego;
•premiera grupy teatralnej , która zaprezentuje „Mrówki”.



W grudniu:
•powiatowy konkurs  plastyczny „Kobieta”;
•międzyklubowy turniej tańca towarzyskiego na sali sesyjnej;
•dzień wolontariusza w którym organizowany jest mikołajkowy turniej szachowy;
•Reggae  jak  malina;
•mikołajki w MOK włącznie  z  rozdawaniem  paczek dla  dzieci;
•w  weekend 9, 10, 11 grudzień, są to Mikołajki w Rynku, włącznie z otwarciem 
lodowiska, rozstrzygnięciem  konkursu na kartkę bożonarodzeniowa i kiermaszem rzeczy
wytworzonych na zajęciach;
•13 grudnia planowane jest uczczenie rocznicy wybuchu stanu wojennego ;
• Sylwester.

Ad 9.  
Sprawy różne.

      
 

     Spraw  różnych nie wniesiono.

    Wobec  zrealizowania   porządku   posiedzenia,  Przewodniczący    Komisji     Edukacji
Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu   i  Turystyki   T.Kasprzyk
zamknął   posiedzenie  komisji. 
 

  

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk

Protokołowała:  Danuta Kowalik

      


