
                                                                                                                 Kłobuck, dnia 29.11.2018r.

RM. 0012.3. 001. 2018  
                                                              Protokół Nr 1/2018
                                          z posiedzenia Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                           Sportu i Turystyki
                                             odbytej w dniu 29 listopada 2018r.
                                                                       
                                                          

      W  posiedzeniu, któremu  przewodniczył   Radny   Saran Bartłomiej   udział    wzięli  
członkowie   Komisji  wg  listy  obecności   stanowiącej   załącznik   do   niniejszego  
protokołu.

       Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 
2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej. 
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu 
współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - I wariant. Wypracowanie 
opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2019-2023 - II wariant. 
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 roku w sprawie zmiany 
Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 
8 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 38/II/2015 Rady Miejskiej w 
Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 353/XXXIV/2017 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.09.2017r. 
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 r. w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla 
samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck, zmienionej Uchwałą Nr 
354/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.09.2017 r. 
6. Sprawy różne. 
          
 



       Ad.1.    
       Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.     
    
      Przewodniczący   Komisji  Saran Bartłomiej - otworzył   posiedzenie  Komisji  Edukacji 

Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej    Kultury, Sportu i Turystyki. 
      Powitał   wszystkich   przybyłych   na  komisję. 
      Przewodniczący  stwierdził,  iż  na  posiedzeniu  obecnych  jest  6 członków  komisji.  

Zgodnie  z   § 42  ust. 3  Statutu  Gminy  Kłobuck, posiedzenie   komisji   jest  prawomocne.
      Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia.

      Członkowie   komisji   nie   wnieśli  uwag  do  przedstawionego   porządku  posiedzenia  
komisji.

                                                                                                                           
      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,

Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie    przyjęła   przedstawiony   porządek     posiedzenia.

 

Ad. 2. 
Wypracowanie    opinii    do     projektu    uchwały     w    sprawie     upoważnienia 
Dyrektora  Gminnego   Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kłobucku  do   załatwiania 
indywidualnych   spraw  z  zakresu   administracji   publicznej. 

Dyrektor GOPS T.Duraj-Stefańska – uchwalenie nowego aktu normatywnego z zakresu 
obsługi dodatków energetycznych podyktowane jest zmianą w strukturze organizacyjnej 
GOPS w Kłobucku.
Statut Ośrodka będący załącznikiem nr 1 do uchwały nr 472/XLV/2018 Rady Miejskiej w 
Kłobucku z dnia 18 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kłobucku stanowi, iż Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na 
zewnątrz Dyrektor Ośrodka, z którym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Burmistrz 
Kłobucka. Potwierdza to regulamin organizacyjny  jednostki  wprowadzony 
zarządzeniem   nr GOP.021.14.2018 Dyrektora GOPS w Kłobucku z dnia 11 października 
2018r.
Poprzedni akt prawny dotyczy obsługi dodatków energetycznych na terenie Gminy 
Kłobuck, uchwała nr 358/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 
2013r. W sprawie wyznaczenia GOPS jako właściwy organ jednostki do realizacji zadań 
administracji publicznej w zakresie  dodatku energetycznego  jest nieadekwatna do 
obowiązującego stanu prawnego.
Obecnie prawidłowo nazewnictwo osoby kierującej GOPS Kłobuck, to Dyrektor Ośrodka.
W związku z powyższym, istniej konieczność zmiany obecnego stanu prawnego.

      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,
Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie     pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.



Ad. 3. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy 
Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - I wariant. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy 
Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - II wariant. 

Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie nakłada na Radę  obowiązek podjęcia programu współpracy gminy  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.
Przedstawione dwa warianty różnią się tylko czasookresem. I wariant jest na okres 1 roku,
natomiast  wariant  II mówi  o  5 letnim  okresie  współpracy z  organizacjami 
pozarządowymi   tj.   Lata 2019-2023 poprzez współfinansowanie zadań.
Różnica w zapisach polegała tak naprawdę  na dostosowaniu typowo kosmetycznych 
zapisów do tego aby brzmienie tych programów komunikowało się z okresem działania.
W § 9 w wersji I – rocznej Programu jest podana kwota przeznaczona na realizację tych 
zadań. Kwota ta wynosi  300.000 zł.
Natomiast w prorgramie 5-letnim, kwota ta byłaby określana  przez uchwałę budżetową 
na dany rok.
W imieniu Burmistrza złożyła autopoprawkę zarówno do wariantu I  Programu 
współpracy, jak i do II wariantu.
Autopoprawka polega na  tym, że  te  projekty  programu w obydu wariantach zostały w 
dniach 20.11 – 28.11.2018r.  poddane  konsultacjom zgodnie  z uchwałą Nr 457/XLVIII/2010
w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał wzakresie 
działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W związku z tym  w § 11 w ust. 3  istnieje konieczność uzupełnienia zapisu, że projekt 
programu podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi w dniach od 20.11.2018
rok do 28.11.2018 roku. Pozostały zapis tego ust. bez zmian.
W ust. 4  z  uwagi na fakt, iż w konsultacjach nie uczestniczyły żadne organizacje, nie 
wniesiono żadnych uwag, proponuje się korektę zapisu poprzez wykreślenie części 
brzmienia zdania. Zdanie to brzmiałoby następująco:
Do projektu programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok nie wniesiono 
uwag .
Wykreślenie ust. 5.
Tym samym zmiana  liczby porządkowej   ust. 6 na 5 i  ust. 7 na 6.
W wariancie II również wymaga korekty w tym samym paragrafie i tych samych 



ustępach. Czyli w § 11 ust. 3 czyli określenie  dat wyłożenia  programu  do wglądu do 
konsultacji tj. od 20.11.2018 rok do 28.11.2018 roku.
W ust. 4 wykreślenie części zdania  i rozpoczęcie zdania od słów: Do projektu 
wieloletniego  programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023  nie 
wniesiono uwag .
Wykreślenie ust. 5.  oraz  zmiana liczby porządkowej ust. 6  na 5  i  ust. 7 na 6.

Radna E.Kotkowska – zapytała, czym spowodowane są te propozycje, że ten II wariant 
jest na 5-letni okres.

Sekretarz M.Kasprzak – nie było specjalnego powodu. Art. 5 ustawy  o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  zezwala na to, że program może być wieloletni. 
Organizacje pozarządowe  nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń.

Radny M.Wojtysek – zaproponował  przegłosowanie  II wariantu, nie będzie konieczności 
co roku  procedowania  uchwały.

Radna E.Kotkowska – uważa, że  oczywiście   bardziej praktyczne i łatwiejsze w 
procedowaniu  jest  podjęcie wieloletniego  programu. 
Natomiast  § 6 tej uchwały mówi o priorytetowych zadania publicznych, czy one wynikają
tylko  z ustawy, czy też są one później przełożone do realizacji  wydatków  na  
poszczególne zadania  w ramach  realizacji  programu.
Chodzi o to, że  jeżeli  powstanie jakiś nowy podmiot, nowe zadanie w trakcie  roku  czy 
też w ciągu tych 5 lat i  będzie niezbędne, żeby go dofinansować, czy nie ograniczymy się 
tym jednorocznym  programem do wsparcia  innych  celów, zadań  a niżeli te które są 
tylko  określone w § 6.

       
Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że Burmistrz  zawsze  może  wnieść  autopoprawkę   i 
przedstawić  radnym   nowe  rozwiązanie  jeżeli  takie  konieczności   zaistnieją  jeżeli 
chodzi  o  ten program   roczny. To  samo  dotyczy również  programu  wieloletniego . 
Podjęcie któregoś z tych wariantów absolutnie  nie zamyka ścieżki złożenia autopoprawki 
i wprowadzenia zmian do przyjętego  projektu uchwały.

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

Turystyki   pozytywnie    zaopiniowała   II wariant   projektu   uchwały  wraz   ze 
zgłoszonymi   autopoprawkami.

      /Za – głosowało  5 osób,        przeciwnych   nie   było,         wstrzymała  się - 1 osoba/



Ad. 4.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 roku w sprawie zmiany 
Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z 
dnia 8 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 
38/II/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr
353/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.09.2017r. 

Dyrektor CEA J.Krakowian – wyjaśnił, że  w  związku  z  przejęciem z  dniem  1 stycznia 
2019r. obsługi   Gminnego Żłobka  w Kłobucku  przez  Centrum  Ekonomiczno-
Administracyjne  w Kłobucku  i włączeniem go do wspólnej obsługi samorządowych 
jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck obsługiwanych przez CEA, konieczna jest 
aktualizacja Statutu oraz wykazu obsługiwanych przez CEA jednostek.
Załącznik Nr 1 zawiera wykaz szkół, przedszkoli i żłobka, dla ktorych organem 
prowadzącym jest Gmina Kłobuck,objętych obsługą CEA w Kłobucku.

      Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury,Sportu i 
Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.

Ad.  5. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 r. w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla 
samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck, zmienionej Uchwałą Nr 
354/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.09.2017 r. 

Dyrektor CEA J.Krakowian - wyjaśnił, że  w  związku  z  przejęciem z  dniem  1 stycznia 
2019r. obsługi   Gminnego Żłobka  w Kłobucku  przez  Centrum  Ekonomiczno-
Administracyjne  w Kłobucku  i włączeniem  go  do wspólnej  obsługi  samorządowych 
jednostek  organizacyjnych Gminy Kłobuck obsługiwanych przez CEA przyjęcie uchwały  
uważa się za zasadne. 

       Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury,Sportu i 
Turystyki   jednogłośnie   pozytywnie   zaopiniowała  projekt  uchwały.



Ad. 6. 
Sprawy różne 

Radny M.Woźniak – przekazał, że  jeden z rodziców, który ma  dziecko w szkole  w Białej 
zgłosił  problem,   od kilku lat  zwraca uwagę  na  to, aby  lepiej  zabezpieczyć  przejście 
przy mostku przy Lewiatanie  w Białej. 
Został  złożony wniosek, aby  wykonać  sygnalizację  świetlną  albo wysepkę.
Radny wyjaśnił, że w tej chwili nie ma to sensu z uwagi na  planowaną przebudowę drogi.
Jeden z rodziców  zaproponował  aby  ustawić  w tym  miejscu  tzw. stopkę.
Nie wie  jak  to  mogłoby być  wykonane, bo  jest  to   trochę  daleko  od  szkoły.  
Złożył   wniosek, aby to  gmina  wystąpiła  do  Zarządu  Województwa  o  wykonanie 
progów akustycznych  jeszcze  przed  przebudową  drogi,  może  nie  byłby  to  zbyt  duży
koszt, samochody by tam zwalniały  i  być  może  przyczyniłoby  się  do  poprawy  
bezpieczeństwa.
Poprosił  o odniesienie  się  do tematu  i czy w ogóle  jest  taka  możliwość  ustawienia   w 
tym miejscu „stopki”.

Burmistrz J.Zakrzewski – temat  jest mu  znany dlatego, że często  rozmawia z dyrektorką
szkoły, która ma  również wniosek rodziców w tej sprawie. Problem jest  podwójny,  raz    
odległość  od szkoły, co jest nieracjonalne, bo zawsze „stopka” stoi  na terenie szkoły 
(przejścia są naprzeciwko szkół) . Drugi problem  również bardzo istotny tj. postawienia 
na terenie, który  nie  jest  własnością gminy  czyli  na  terenie Lewiatana (trzeba by było 
wydzierżawić teren od Lewiatana). Nie wiadomo  czy to zda  w ogóle  egzamin jeżeli nie 
jest to w okolicach  szkoły. 
Niedługo będzie  przebudowywana  ul. Strażacka  i  powstanie tam chodnik, więc 
bezpieczeństwo zostanie zachowane.
Istotne jest  czy akurat w tym  miejscu  dzieci  będą  przechodzić.  Jest  więc  wiele takich 
czynników. Ponadto  trzeba   by  było  kogoś  zatrudnić, zapłacić   wynagrodzenie   i  
stworzyć  mu warunki do pracy.
Zachodzi pytanie, czy jest to problem  jednostkowy  i  na  ile poważny.
Poza tym  nikt  nie wie jak te dzieci  się rozproszą  po wyjściu ze  szkoły  i  na którym  
przejściu  będą  chciały  przejść.
Jest tu jedynie  problem lokalizacji przejścia. Gdyby  to było centralnie  naprzeciwko  
szkoły, problem byłby zupełnie inny. Stworzone  zostałoby  miejsce  dla „stopki” na 
terenie szkoły, prąd zostałby doprowadzony.
Natomiast w tym miejscu sytuacja jest patowa, bo nikt nie wie jak te dzieci się rozproszą  
po wyjściu ze szkoły i na którym przejściu będą chciały przejść.
W momencie  powstania  ronda sytuacja też się to zmieni, bo  ta prędkość będzie 
wyeliminowana samym rondem.
Jest przeciwnikiem stawiania „stopki”, tylko  po to, żeby  to  stało  i  generowało  koszty, 
bo  nie rozwiąże to problemu  bezpieczeństwa w takim stopniu, w jakim powinno to 
rozwiązać.
Postawiono „policjanta”, ale zaraz  zaginął. W Łobodnie przetrwał tylko dlatego, że 



woźny sprząta  go na  koniec dnia. W Kamyku po dwóch tygodniach został zniszczony.

O linie akustyczne  gmina wystąpi.  Natomiast „stopka” w momencie  kiedy ma  powstać  
rondo  mija się  z  celem. Takie rozwiązanie byłoby  nielogiczne.
Stopki zawsze stoją na terenie szkoły, a przejście jest  naprzeciwko szkoły. 

Radny M.Woźniak – problem  rozwiąże  się  sam, kiedy droga  będzie  przebudowana.  
Zapytał, czy   coś wiadomo czy będzie  wykonywana ta  droga.  

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że jest nowy Zarząd Województwa i nie wiadomo jak 
do sprawy podejdzie, czy będzie chciał realizować  to zadanie, w jakich etapach  i w jakim 
terminie.
Projekt jest, pozwolenie również, potrzebne są tylko środki do realizacji - 250 mln zł  na 
ten cały odcinek  DK 491 na wszystkich trzech gminach.

Radny M.Wojtysek – zapytał czy ewentualnie jest szansa, żeby zakupić tych policjantów 
jeszcze raz do Kamyka i Białej. 

Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że  można  jeszcze  raz wydać te pieniądze. Przyszło 
umorzenie postępowania, z uwagi  na  to, że  nie  wykryto  sprawców. Tylko jest taki 
warunek, żeby  pod  koniec  dnia  woźny  sprzątał  samą  postać  policjanta, a rano przed 
rozpoczęciem zajęć wystawiał. Uzgodni  to z dyrektorami  szkół. 
Jeżeli będzie taki wniosek, to  znajdą  się  środki  na ten cel. 

Radny M.Wojtysek – wobec powyższego złożył wniosek o zakup policjantów do szkół  w 
Kamyku  i  Białej.

Burmistrz J.Zakrzewski – stwierdził, że najpierw musi być deklaracja dyrekcji szkół, że te 
postacie będą przez woźnego sprzątane i rano  ponownie wystawiane.
 

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

      Czas trwania  posiedzenia  od 10:55 – 11:25.
  
Przewodniczył:   Saran Bartłomiej

Protokołowała:   Kowalik Danuta    



                                                   LISTA  OBECNOŚCI
                                na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej,
                            Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej, kultury, 
                                                       Sportu  i  Turystyki
                                  odbytej  w  dniu   29 liostopada   2018  roku    

Lp. Imię  i  nazwisko Funkcja Podpis

1 Wojtysek Marcin Członek Komisji obecny

2 Woźniak Mateusz Członek Komisji  obecny

3 Borowiecka-Idziak Angelika Wiceprzewodniczący Komisji obecna

4 Kotkowska Ewelina Członek Komisji obecna

5 Saran Bartłomiej Przewodniczący Komisji obecny

6 Sękiewicz Andrzej Członek Komisji
 

obecny


