
Projekt                                                                                      Kłobuck, dnia 31.01.2019r.

RM. 0012.3. 003. 2018  

                                                              Protokół Nr 3/2019
                                          z posiedzenia Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                           Sportu i Turystyki
                                             odbytej w dniu  31 stycznia  2019r.
                                                                       
                                                          

      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. Przyjęcie   protokołu   Nr 2/2018   z   dnia   18.12.2018r.      
/projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w
BIP bip.gminaklobuck.pl/  
3. Wypracowanie  opinii  do  projektu uchwały w sprawie  powołania doraźnej komisji ds. 
nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck.
 4. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2019r 
 5. Sprawy różne.
 

Ad. 1
      Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

     Przewodniczący   Komisji B.Saran  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.



                                                                           
      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,

Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie   przyjęła  porządek  posiedzenia.

       Ad. 2

      Przyjęcie   protokołu   Nr 2/2018   z   dnia   18.12.2018r.      

      /projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w 
BIP bip.gminaklobuck.pl/   

      Członkowie  komisji  nie  wnieśli  uwag  do  projektu  protokołu. 

      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,
Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie   przyjęła  protokół.

   

      Ad. 3. 

      Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie     powołania  doraźnej    komisji 
ds.   nowelizacji  Statutu  Gminy    Kłobuck  .

      

Burmistrz J.Zakrzewski  z uwagi na zbliżające się zebrania  wyborcze w sołectwach  i 
osiedlach jak również  konieczność dostosowania do obecnych przepisów  Statutu Gminy 
Kłobuck, jak również  pojawiające się pewne głosy dotyczące zmiany pewnych zapisów, 
niezbędne  jest  powołanie takiej  komisji  i  przeanalizowanie  go  na  nowo.     
 

      Przewodniczący Rady J.Batóg  wyjaśnił, że jest kilka takich zapisów, które należy 
zmienić. Uważa, że dobrze byłoby  aby w składzie tej komisji byli przedstawiciele 
poszczególnych klubów.

      Radny M.Wojtysek -oczywiście należy rozumieć, że te pozycje liczbowe na projekcie 
uchwały nie  sugerują, że komisja ma liczyć tylko 5 osób, czy może być więcej.

       Przewodniczący komisji B.Saran  zapytał, czy już dzisiaj komisja musi kogoś 
desygnować do tych prac.

      

       Przewodniczący Rady J.Batóg  wyjaśnił, że jest to tylko zapoznanie, że jest taka potrzeba 

       powołania komisji w celu zmiany zapisów w Statucie. Poszczególne kluby zapewne na 



sesji wydelegują  swojego  przedstawiciela do komisji. Nie jest to  jednak obowiązkowe. 
Jeżeli nie będzie kandydatów, to Radni, którzy się zgłoszą  będą  pracować  w komisji  po 
akceptacji Rady.

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

       Ad. 4.

 Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2019r 
 

Przewodniczący komisji B.Saran    przedstawił  propozycję   planu  pracy komisji  na 
 I  półrocze  2019r. Zgłosił poprawkę polegającą  na przeniesieniu  tiret pierwsze z 
miesiąca  lutego  na  miesiąc styczeń 2019r..

Komisja nie wniosła  uwag do pozostałych zapisów w planie pracy na I półrocze 2019r.

Plan pracy będzie następujący:

1. Styczeń 2019r.
- Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2019r.

Luty 2019r. 
- Omawianie spraw kierowanych na sesję.

2. Marzec  2019r.
- Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Gminie  Kłobuck.
- Omawianie spraw kierowanych na sesję.

3. Kwiecień 2019r.
- Analiza bieżącej działalności Biblioteki Publicznej oraz jej filii.
- Zapoznanie się z naborem do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli na rok 
szkolny 2019 / 2020.
- Omawianie spraw kierowanych na sesję.

4. Maj 2019r.
- Ogólne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli w roku 
szkolnym 2019 / 2020.
- Plan remontów i inwestycji w obiektach oświatowych w roku 2019.
- Omawianie spraw kierowanych na sesję.

5. Czerwiec 2019r.



- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodziezy w sezonie wakacyjnym.
- Przygotowanie do sezonu letniego zbiorników wodnych oraz obiektów sportowych na 
terenie gminy Kłobuck.
- Omawianie spraw kierowanych na sesję.

      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej       
Kultury,  Sportu  i  Turystyki   jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy komisji
na I półrocze 2019r. wraz z wniesioną autopoprawką  dotyczącą przeniesienia  tiret 
pierwsze z miesiąca  lutego  na  miesiąc  styczeń 2019r..

Ad. 5. 
Sprawy różne.

Spraw różnych nie wniesiono.

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

      Czas trwania posiedzenia od 9:00 –  9:50
  
Przewodniczył:   Saran Bartłomiej

Protokołowała:   Kowalik Danuta    

Uwaga : Zgodnie  z  § 45  ust. 2  Statutu  Gminy  Kłobuck  projekt  protokołu  wymaga   przyjęcia   na

        najbliższym  posiedzeniu   komisji.



                                             LISTA  OBECNOŚCI
                                na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej,
                            Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, 
                                                Sportu  i  Turystyki
                                  odbytej  w  dniu   31 stycznia 2019  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


