
Projekt                                                                                             Kłobuck, dnia 22.03.2019r.

RM. 0012.3. 004. 2018  

                                                              Protokół Nr 4/2018
                                          z posiedzenia Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                              Sportu i Turystyki
                                                      odbytej w dniu  22.03.2019r.
                                                                       
                                                          

      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 3/2019   z   dnia   31.01.2019r.      
/projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w BIP
bip.gminaklobuck.pl/  
3. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  desygnowania  na  kandydata
do   Powiatowej  Rady  Rynku  Pracy  w  Kłobucku. 
4.  Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie   uchylenia   uchwały   nr
468/XLV/2018  Rady   Miejskiej   w  Kłobucku  z  dnia  18 września 2018 roku  w   sprawie
Regulaminu   budżetu   obywatelskiego    Gminy   Kłobuck   w   2020 roku.
5. Ocena   realizacji   wypoczynku   zimowego   dzieci   i   młodzieży  w  Gminie   Kłobuck.
6. Sprawozdanie   z  wysokości   średnich  wynagrodzeń   nauczycieli   na  poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w placówkach  oświatowych prowadzonych przez Gminę
Kłobuck w 2018 roku
/Sprawozdanie   zamieszczono   na   stronie   internetowej   Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  w  BIP
bip.gminaklobuck.pl – w  zakładce  Sprawozdania/
7. Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  dla  rodzin  wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla
rodziny – Karta Dużej Rodziny”
/Sprawozdanie   zamieszczono   na   stronie   internetowej   Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  w  BIP
bip.gminaklobuck.pl – w  zakładce  Sprawozdania/
8.  Sprawozdanie  z realizacji  „Gminnego  programu wspierania rodziny na lata  2018-
2020” za  rok  2018.
/Sprawozdanie  zamieszczono  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  w  BIP
bip.gminaklobuck.pl   – w  zakładce  Sprawozdania/



9. Sprawozdanie  z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Kłobucku  za
rok 2018 
/Sprawozdanie   zamieszczono   na   stronie   internetowej   Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  w  BIP
bip.gminaklobuck.pl – w  zakładce  Sprawozdania/
10. Sprawozdanie  z  działalności  Zespołu  Interdyscyplinarnego  za   rok  2018  /Sprawozdanie
zamieszczono  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  w  BIP bip.gminaklobuck.pl –
w  zakładce  Sprawozdania/
11. 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  obecni są  wszyscy  członkowie  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 3/2019   z   dnia   31.01.2019r.      

      /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    desygnowania  na  kandydata 
do   Powiatowej  Rady  Rynku  Pracy  w  Kłobucku.   



Sekretarz S.Piątkowska – wyjaśniła, że P. Starosta Kłobucki zwrócił się pismem z dnia 28
lutego 2019 r. do Burmistrza Kłobucka  o wskazanie kandydata na przedstawiciela  Gminy
Kłobuck do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku w związku z nową kadencją tej
rady.  Z przepisów wynika, że Rada Gminy może wskazywać     spośród swoich członków.
W związku z  tym to  do  radnych  należy  kto  tym kandydatem zostanie.  Dzisiaj  tylko
Komisja zaopiniuje projekt uchwały bez wskazywania tej osoby, bo stanie się to na Sesji
Rady  Miejskiej gdzie ten kandydat zostanie wskazany.

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

       Ad. 4. 

Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie   uchylenia   uchwały   nr
468/XLV/2018  Rady   Miejskiej   w  Kłobucku  z  dnia  18 września 2018 roku  w   sprawie
Regulaminu   budżetu   obywatelskiego    Gminy   Kłobuck   w   2020 roku.

Sekretarz  S.Piątkowska  –  w  ubiegłym  roku  podjęta  została  uchwała  w  sprawie
Regulaminu   budżetu  obywatelskiego  Gminy  Kłobuck  w  2020  roku.  Zgodnie  z
harmonogramem już powinny ruszyć prace związane z przygotowywaniem procedury
przyjmowania tego budżetu w sensie zgłaszania wniosków. Natomiast po przeglądzie i
analizie tego w jaki sposób weryfikowane będą osoby które będą głosowały nad budżetem
okazało  się,  że  forma wskazana do  głosowania  tych  osób czy wybierania  ich,  to  była
weryfikacja po numerze PESEL, którymi  zarządza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji  a nie Gmina. To jest pierwszy powód, dlaczego nie może być taka forma.
Ponadto  wszystkie  przepisy  RODO  również  uniemożliwiają  nam  udostępnianie
komukolwiek z zewnątrz bazy PESEL. W związku z tym niemożliwe jest przyjęcie takiej
formy weryfikacji osób głosujących. Wystąpiono również do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, który jest w Urzędzie, który potwierdził te wątpliwości. Żeby opracować i
przyjąć taką  formę, która byłaby właściwa i pozwalała tylko mieszkańcom naszej Gminy
na głosowanie nad tym budżetem potrzeba jest więcej czasu. W związku z tym na dzisiaj
proponuje się  uchylić tą uchwałę, a budżet będzie wprowadzony  znów na kolejny rok z
tym że już będzie pewność  w jaki sposób ta weryfikacja poprawnie i właściwie zgodnie z
prawem będzie wyglądać.

Przewodniczący komisji B.Saran  - czyli, że  nie  rezygnujemy  z  tego  pomysłu, tylko
odkładamy  go w czasie.

Radny M.Wojtysek – zapytał, czy w sąsiednich gminach  budżet obywatelski jest również
realizowany.  

Sekretarz  S.Piątkowska –wyjaśniła,  że  realizuje  go  tylko  Częstochowa.  W mniejszych
gminach nie jest realizowany. Ponadto wyjaśniła, że problem jest w tym, że każda gmina



w jakiś inny sposób przyjmuje sobie osoby, które będą przeprowadzały całą formę naboru
tych wniosków i potem glosowania. U nas została wybrana pewna firma, która miałaby to
w ramach swojego programu  który opracowała, przeprowadzać weryfikację. Pewnie w
każdej  gminie  robi   to   inna  firma   i   ma   inny  pomysł  na  to  jak   poprawnie  to
weryfikować.
W związku z tym, teraz będzie   czas żeby skontaktować się z innymi gminami i zapytać
jak to u nich wygląda, żeby u nas zrobić dobrze.

Radna E.Kotkowska - zapytała, w jaki  sposób była wybierana  ta  zewnętrzna  firma. Czy
umowa  jest z  tą  firmą  już  podpisana.  

Sekretarz S.Piątkowska – wyjaśniła, że  osobiście tego nie robiła. Robił  to  ktoś  wcześniej
w  gminie. Na  dzisiaj  fizycznie  budżet  jest  wprowadzony i  powinien  być  realizowany.

Radna E.Kotkowska - zapytała, czy można zmienić tą firmę.

Sekretarz S.Piątkowska – uważa, że  można ją zmienić. Nie musimy się wiązać z tą firmą,
jeśli  ktoś będzie miał  lepsze propozycje. Teraz  sprawę rozezna.  
Jeśli chodzi o umowę, na pewno jakaś  wstępna umowa była podpisana wcześniej, skoro
tworzyli  pierwszy brief  i  teraz firma  się  odezwała,  że ma być  II  część platformy do
zarządzania budżetem.

Radna E.Kotkowska - zapytała, czy nie będzie skutków finansowych jeśli rozwiążemy z
tą firmą  umowę, a z drugiej strony nie porozumiemy się  z nimi na tyle żeby przyjęli
inny sposób weryfikacji tych danych.

Sekretarz S.Piątkowska – wyjaśniła, że ta  firma na pewno już robiła budżet  obywatelski
w Krynicy Zdrój  i w Piasecznie.
Z posiadanej dokumentacji  wynika, że  były różne formy weryfikacji  danych  tych osób
również  takie, że  było  np. imię,  nazwisko, rok urodzenia,  nazwisko  rodowe matki.
Jedynymi  osobami,  które  mogłyby to  weryfikować to  i  tak  jest  baza  którą  ma  gmina.
Ponadto wyjaśniła, że jeśli ta platforma by ruszyła, to cały czas administruje nią  ta firma,
to jest ich program, ich narzędzie. Nawet jeśli my głosujemy i  my weryfikujemy te daty
urodzenia, to one i tak zapiszą się  w tej platformie i oni to widzą, czyli udostępniliśmy te
dane.
Na pewno są jakieś mądre rozwiązania, bo przecież te budżety w różnych gminach są  i
ktoś   to weryfikuje.

Burmistrz J.Zakrzewski – nie rezygnujemy z budżetu obywatelskiego. Stwierdził, że lepiej
jest uchylić podjętą uchwałę w całości i opracować na nowo ten dokument niż zmieniać
tylko  datę.  Są pewne spostrzeżenia,  które chciałby przeanalizować,  przedyskutować z
radnymi  i dlatego  o  ten  rok  proponuje to przesunąć.



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

 Ad. 5. 
Ocena   realizacji   wypoczynku   zimowego   dzieci   i   młodzieży  w  Gminie   Kłobuck.

Dyrektor MOK O.Skwara – przedstawiła krótkie sprawozdanie z  akcji zima: „Zimowisko
z kulturą w MOK”  w  2019 roku. Nie był to zorganizowany wypoczynek, ale cykl 
wydarzeń  i zapewnienie  tego  czasu  i  rozrywki  najmłodszym  mieszkańcom w tym 
wolnym czasie. Dlatego,  że  zorganizowany podlega  zgłoszeniu  w Kuratorium, innym 
przepisom itd.
Na wszystkie spektakle teatralne, projekcje filmów i inne imprezy zorganizowane przez
MOK wstęp  był  bezpłatny. 
Zaczęto poniedziałek 11 lutego 2019r. godz. 10:00-11:00 spektaklem teatralnym pt.: ”Pana
Twardowski” -  gościło ok. 100 osób,
wtorek 12 lutego 2019r. godz. 20:00-11:30  projekcja  filmu  pt.: ”Był  sobie  pies” - 150 osób,
środa 13 lutego 2019r.  godz. 10:00-11:30 zajęcia taneczne  - ok. 20 dzieci,
czwartek  14  lutego  2019r. godz.  10:00-11:00  karaoke  –  ok.  20  osób,  godz.  11:00-12:10
projekcja filmu pt.:”Mała Wielka Stopa” -  ok. 150 widzów, godz. 17:00-19:00 Klub Gier
Planszowych – ok. 20 osób,
piątek 15 lutego 2019r. godz. 10:00-11:00 spektakl teatralny pt.:”Jaś i Małgosia” -  ok.100
osób,
poniedziałek 18 lutego 2019r. godz. 10:00-11:00 spektakl teatralny pt.”Złota rybka” - ok.100
osób,
wtorek 19 lutego 2019r. godz. 10:00-12:00 projekcja filmu pt.:”Bardzo fajny gigant” - ponad
100 osób,
środa  20  lutego  2019r.  godz.  10:00-11:30  spotkanie  z  podróżnikiem  Przemkiem
Supernakiem pn.: ”Różnorodność świata” - 22 osoby,
czwartek 21 lutego 2019r.  godz. 10:00-11:00  karaoke, godz. 11:00-13:00 kino MOK film
pt.”Krzysiu, gdzie jesteś” - ok. 150 widzów,
piątek 22 lutego 2019r. godz. 10:00-11:00 spektakl teatralny pt.: „Czerwony kapturek” - ok.
180 widzów,
sobota 23 lutego 2019r.  godz. 14:00-19:00 bal karnawałowy – ok. 40 osób.

Oprócz tego odbywały się popołudniowe zajęcia dla osób, które są  zapisane w MOK , nie
rezygnowano z tego  z uwagi na ferie, tylko dzieci uczestniczyły w zajęciach.

Koszty MOK: spektakle teatralne  4x600,- =2.400 zł, filmy OKO Opole 2x1.100,- ryczałt =
2.200zł, pozostałe umowy i faktury: 1.241,50 zł. Razem koszty 5.841,50 zł.

Radna E.Kotkowska- zapytała o freestyle. W 2018 roku nie odbył się. Były pewne 



pomysły że miał  się  odbyć w lutym  w okolicach ferii.  Tradycją było, że to jest konkurs 
taneczny organizowany od lat w okresie jesiennym. Czy jest planowany w ogóle do  
realizacji  na 2019 rok. Czy  też   nie będzie takiego konkursu. A jeżeli tak, to ewentualnie 
dlaczego.

Dyrektor  MOK O.Skwara  –  oczywiście   bardzo  chciałaby  go  organizować,  ale  jest  to
dosyć  kosztowne  przedsięwzięcie.  Nie  otrzymała  na  to  dotacji  celowej,  dlatego   w
związku z sytuacją finansową  musiała z tego zrezygnować. W tym roku jeżeli będą środki
to  jak  najbardziej   i   z  chęcią  chciałaby  go  zorganizować.  Podjęła  też  działania  z
Regionalnym Ośrodkiem Kultury, który miał się tu włączyć, bo  również w Częstochowie
mają  bardzo podobny konkurs  do naszego,  który w tym samym czasie  się  odbywał.
Również  z  niego  zrezygnowali,  bo  nie  było  osób  chętnych.  Powodem  są   jakby  też
nagrody, ponieważ są  bardzo  niskie. Przyjeżdża grupa osób z całego zespołu, więc jakby
nie są to indywidualne  starcia i te nagrody powinny  być wyższe. Ten konkurs  musiałby
być  trochę lepiej zorganizowany  żeby przyciągał tłumy.  Na razie nie doszedł do skutku,
być może na jesień powróci, ale  wiąże  się to z finansami. Jeżeli otrzymaliby dotację  w
tym zakresie,to jak najbardziej jest za tym aby go nadal organizować  a  nawet rozszerzyć.
Kiedyś  rozmawiano    nawet  o  dwóch  dniach.  Cały  projekt  tej  imprezy  jest  zrobiony.
Pierwszy dzień byłyby to  występy solowe freestylowe, a  w drugi dzień zespołów. Projekt
jest bardzo ładny, ale impreza jest kosztowna. Musiałaby  wynosić  ok. 20.000 zł.  

Radna E.Kotkowska – trochę nie zgodzi się z P. Dyrektor MOK. Budżet  być może jest
wysoki, ale nigdy nie było z nim problemu, nie słyszano  aby  to  był  powód, żeby  nie
organizować co roku tego typu imprezy, która jest bardzo prestiżową imprezą dla całego
Powiatu.  Przyjeżdżały    środowiska z  różnych oddalonych od Kłobucka miejscowości:
Łodzi, Kielc itd. Był to bardzo szeroko reklamowany   turniej. Uważa , że źle by się  stało
gdyby trzeba było zaniechać dalszej organizacji tego typu przedsięwzięcia, tym bardziej że
jest i zawsze było to wizytówką Kłobucka, jeśli chodzi o środowisko taneczne.
Jeśli   chodzi  o  obawy  co  do  uczestnictwa  zespołów,  że  są  spowodowane  niskimi
nagrodami, to  uważa, że tak nie  jest. Pojawiły się inne problemy  i to nie była wysokość
nagród   z   którymi  nie  chcieli  się  zgodzić  uczestnicy  ostatniego  czy  przedostatniego
konkursu. 
Jeśli  chodzi  o  kwestię  środków,  to  zachęciła  Burmistrza   o  zwiększenie  środków  na
promocję Kłobucka. Natomiast jeśli jest to kwestia nie tylko środków, to należałoby coś
innego  przeorganizować.

Dyrektor MOK O.Skwara –  przeprowadziła cykl  badań  na ten temat  i rozmawiała z
wieloma  zespołami,  oraz  prowadzącymi.  W  Regionalnym  Ośrodku  Kultury
przeprowadzono zapytania, w Częstochowie również ta impreza  się nie odbyła. Nie chce
robić  jakiejś podrzędnej imprezy, tylko chce to zrobić na wysokim poziomie, ale za tym
idą wysokie środki finansowe i nie zawsze jest to możliwe. Więc, w tamtym roku się to nie
udało z uwagi na budżet.  
Jeżeli zostanie już zorganizowana, to żeby była to   imprezą znaczącą na tym terenie i żeby
miała   swój prestiż, bo w którymś momencie zaczęło być imprezą słabszą, a chodzi o to



żeby organizować te imprezy na wysokim poziomie. 

Radna E.Kotkowska –  wyjaśniła, że  jej ocena tej imprezy z poprzedniego roku  jest na
podstawie rozmów z drużynami, które brały udział  i  z ich trenerami.

Radny A.Sękiewicz zapytał czy coś już wiadomo nt. Orkiestry Dętej czy będzie w ogóle
działała przy MOK.

Dyrektor MOK O.Skwara – wyjaśniła, że na chwilę obecną  Orkiestra nie  jest 
prowadzona tylko  dlatego, iż  uznano  że  nie ma potrzeby prowadzić czegoś co nie może
się dalej  rozwijać, zresztą  sami  uczestnicy zrezygnowali, widzą  to  jakby w inny sposób.

Dyrektor CEA J.Krakowian – w ferie były czynne wszystkie obiekty sportowe, czyli hala
sportowa  w  której  aktywnie,  codziennie   uczestniczyli  przede  wszystkim   tenisiści.
Czynne było lodowisko  z  którego  skorzystała  duża liczba dzieci   i młodzieży. Działał
również basen kryty, gdzie tradycyjnie opłata została  obniżona na okres ferii.
Obiekty te funkcjonują również na co dzień. 
Poinformował, że  Burmistrz włączył  się w pomoc  w organizacji półkolonii, które były
organizowane przez Parafię w Kamyku przez Salezjanów w zakresie przewozu między
innymi  do Tarnowskich Gór, Częstochowy itd.
Oprócz  tego  Sekcja  Pływacka  DELFIN  uczestniczyła   w  wyjeździe  do  Zakopanego  w
ramach akcji  półkolonii.
Mimo, że obiekty sportowe są otwarte, to dzieci wolą spędzać czas  w domach. Czynione
są starania aby  zachęcić dzieci  do korzystania z tych obiektów.
Nawet w okresie zimy kiedy było trochę cieplej,   skate park cieszył się popularnością,
dzieci bardzo chętnie  czas tam spędzały. Również  z  placu zabaw na OSiR-ze   rodzice z
dziećmi   chętnie  korzystają.
Tak więc wszystkie  obiekty  była czynne  i  są  do dyspozycji  dzieci  i młodzieży.

Radna E.Kotkowska – zapytała  czy  Dyrektor  już  szacował  dochody  z  lodowiska.

Dyrektor CEA J.Krakowian –  na pewno dochody były niższe niż w tamtym roku, na co
decydujący wpływ miała pogoda. Tak naprawdę  pogoda była  tylko  dobra w ferie, kiedy
można  było  skorzystać z  lodowiska. Zainteresowanie lodowiskiem jakby trochę zmalało.
Dużą  konkurencją  stała  się Częstochowa, gdzie  jest  lodowisko większe  i  kryte.
Ale mimo wszystko lodowisko cieszy się popularnością.

Radna E.Kotkowska –  zapytała czy Dyrektor jest  w stanie podać   koszty związane z
utrzymaniem lodowiska.  Uważa,  że koszt  lodowiska w tym roku  był  mniejszy niż w
poprzednim roku, jeżeli  to było już drugi raz  i grunt był już przygotowany, czy podobne
były koszty jego rozłożenia .

Dyrektor CEA J.Krakowian –  wyjaśnił, że lodowisko jest na gwarancji. Firma która nam
go  sprzedała,  chciała  w  okresie  gwarancji  za  odpłatnością  go  rozkładać  i  składać.



Natomiast  udało  się  znaleźć  miejscowego   wykonawcę,  który  posiada  wszystkie
niezbędne certyfikaty  aby  dokonywać takich czynności. Firma gdzie dokonano zakupu
lodowiska  wyraziła na to zgodę. Jest to bardzo dobre rozwiązanie  i duża oszczędność.
Wszyscy są zadowoleni  z usług tej firmy. Decyzja była słuszna, a lodowisko nie uległo
żadnemu zniszczeniu.

Przewodniczący  komisji  B.Saran  –  zapytał,  czy  jest  w  najbliższym  czasie  możliwa
poprawa  stanu  technicznego  ORLIKA.  Nie  chodzi  o  jakieś  duże  prace  inwestycyjne,
natomiast chodzi o  pourywane siatki, rozkręcone bramki, dziurawe płoty, piłkochwyty
itd. czy jesteśmy w stanie do okresu wakacyjnego to wykonać.

Dyrektor  CEA  J.Krakowian  –  wyjaśnił,  że  w przyszłym tygodniu  jak  co  roku  będzie
poprawiana nawierzchnia, bo wymaga  ona  specjalnej  pielęgnacji.
Zaznaczył, że na terenie  stadionu OSiR trwają  na bieżąco  prace  modernizacyjne.
Należy jednak zauważyć, że  OSiR jest systematycznie niszczony  i nieszanowany przez
osoby z zewnątrz. Na  bieżąco  stara  się  naprawiać te rzeczy, które  tego wymagają.
Jest taki plan, że do końca kwietnia postara się  naprawić te rzeczy eksploatacyjne, bo
wiadomo że ten obiekt  ma swoje lata .
Natomiast ORLIK jest popularny przez cały rok. Nawet zimą bardzo chętnie grają całe 
grupy zorganizowane.  Zaznaczył, że dopiero od miesiąca kwietnia jest program  
ministerialny, gdzie jest płaconych dwóch instruktorów którzy opracowują  
harmonogram, wtedy  jest to wszystko uporządkowane .
Ostatnio Urząd Miejski przygotował nowy projekt, jest kosztorys na rozbudowę placu 
zabaw.

Przewodniczący komisji B.Saran – zapytał, czy ORLIK jest jeszcze na gwarancji.

Dyrektor CEA J.Krakowian – wyjaśnił, że   gwarancja już się skończyła.

Przewodniczący komisji B.Saran – poinformował, że planowany jest u nas turniej nocny,
natomiast będzie on w tym roku pod patronatem Śląskiego Związku z cyklu Grand Prix
Ślaska. Spodziewają się jeszcze wyższego poziomu niż dotychczas.

Radny  A.Sękiewicz  –  zapytał,  czy  planowana  jest  rozbudowa  hali  na  OSiR-ze.
Zasugerował , czy byłaby taka możliwość podjęcia rozmów ze Starostwem aby zaniechali
planu budowy hali przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku  i  połączyć wspólnie siły i razem
wybudować  nową  halę  sportową.

Burmistrz J.Zakrzewski – bardziej właściwym sformułowaniem byłaby rozbiórka na tą 
konkretną halę, dlatego że nie spełnia ona w ogóle żadnych standardów, nie można jej 
nawet porządnie ogrzać w okresie zimowym. Ten pomysł już poddał części radnym pod 
rozwagę, rozmawiał już z wieloma innymi osobami. Uważa, że ten pomysł jest dobry. 
Tylko czy Starostwo jest gotowe na taką zmianę. Mają już projekt, chcą go modernizować, 
muszą go zmieniać, dostosowywać, czy ten pomysł przyjmie Zarząd Starostwa i Rada 



Powiatu. 12 kwietnia br. jest Sesja Powiatu, ma zamiar   w niej uczestniczyć, pokazać tą 
koncepcję przy  ul. Niemczyka , która jest kompleksową koncepcją. Byłoby to dobrym 
rozwiązaniem dla obydwu stron. Od poniedziałku do piątku miałyby do dyspozycji 
szkoły, a później ewentualnie dysponowałaby tym gmina. Można  by to wspólnie 
wybudować. Koszty zostałyby podzielone pomiędzy stronami. Szansa na dofinansowanie 
byłaby wtedy większa, dlatego że dwie jednostki samorządu by o to wnioskowały.
Oficjalnie ze strony gminy  taka  propozycja  będzie przedstawiona.  
Na razie będzie to jedynie propozycja, która zapewne będzie przestawiona  na komisji
Rady Powiatu. Pomysł wart jest rozważenia, bo i  tak ta koncepcja obejmuje również halę.
Rozważana  była hala widowiskowa. Miał na myśli trochę inną halę, niż w Gimnazjum, a
mianowicie   taką,  która  nie  spełniałaby    tylko  wymogów  sportowych,  ale  również
służyłaby  organizowaniu  koncertów.  Dlatego  jest  potrzebny  projekt,  który  zakłada
również elementy akustyczne, wtedy hala byłaby w pełni wykorzystana. Dzisiaj mamy
mnóstwo takich koncertów,  w okresie   jesienno-zimowo-wiosennym,  gdzie  można by
było je organizować dla większej  ilości  osób,  nawet za odpłatnością,  ale nie ma takich
warunków   gdzie można  by  je organizować.
Natomiast hala w Gimnazjum nie jest akustyczna i nikt tam nie zorganizuje koncertu, a
poza tym nie spełnia wymogów, które powodują, że można  by  tam wprowadzić  większą
ilość osób.

    GOPS R.Jaszczyk – Ośrodek Pomocy Społecznej z racji swojej działalności nie zapewnia
ciągłego  wsparcia  w czasie  ferii.  Do  pewnego  czasu   organizowali   wycieczki,  różne
spotkania, wydarzenia  itp. W tym momencie skupiają się na działalności nowo otwartej
placówki  Wsparcia dziennego, w której dla dzieci jest  stała  forma zajęć (świetlica). W
okresie   ferii  było  to   we  wcześniejszych  godzinach  aby  dzieci  mogły  wcześniej
uczestniczyć w zajęciach. W tym momencie  koncentrują się na tym, aby jak najwięcej
dzieci zachęcić do korzystania z tej placówki. Prowadzone są różne warsztaty plastyczne,
muzyczne, kulinarne,  dzieci  wspomagane  są  edukacyjnie.

 Ad. 6. 
Sprawozdanie   z  wysokości   średnich  wynagrodzeń   nauczycieli   na  poszczególnych
stopniach  awansu  zawodowego  w  placówkach   oświatowych  prowadzonych  przez
Gminę  Kłobuck  w  2018 roku
 
Dyrektor CEA J.Krakowian –  po raz pierwszy w historii  kiedy wprowadzono art. 30a
Karty Nauczyciela dotyczący wypłaty jednorazowego dodatku  uzupełniającego  w tym
roku  udało  się  służbom Burmistrza  obniżyć tą  kwotę. Przypomniał, że w poprzednich
latach  były to kwoty  do   ok. 1 mln zł, natomiast przez odpowiednią politykę Wydziału
Edukacji  w  tym  roku  na  koniec  stycznia  wypłacono  kwotę  175.960  zł  dodatku
uzupełniającego  na poszczególne stopnie awansu zawodowego:
- nauczyciele dyplomowani otrzymali  kwotę brutto    363,00 zł,
– „          mianowani             „                    „            2.575,00 zł,
– „          kontraktowi           „                    „                 29,70 zł,



– „          stażyści                   „                    „            1.401,00 zł
Są to  pieniądze, które pochodzą bezpośrednio z budżetu gminy.
Sprawozdanie  przekazane  zostało  do  Kuratorium  Oświaty, Przewodniczącego Rady  i
do Związków Zawodowych. 

Przewodniczący komisji B.Saran –  zapytał, czy jeżeli  Rząd  spełni żądania nauczycieli
dot. podwyżki o  kwotę 1000 zł netto, czy były prowadzone jakieś kalkulacje jak bardzo
obciążyłoby to budżet gminy.

Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że na zasadzie takiej jak do tej pory, że minimum  
połowę dołoży samorząd. Rozumie oczywiście postulaty nauczycieli, ale są granice do 
których gmina nie może się zbliżyć, bo okaże się że będziemy wydatkować tylko 
pieniądze  bieżące, a nie będziemy inwestować. Dzisiaj już dokładamy prawie 14 mln zł  
do oświaty. W sytuacji kiedy obliczono wyrównanie wynagrodzeń pracownikom 
niepedagogicznym, szacuje się, że ta zmiana minimalnego wynagrodzenia kosztowałaby 
gminę 200 tys. zł. Jeżeli taka drobna stosunkowo zmiana kosztuje nas 200 tys. zł, to w 
sytuacji kiedy  byłoby faktycznie 1.000 zł netto ile nauczyciele żądają , licząc ok.1.500 zł z 
pochodnymi  brutto  x 200 nauczycieli. Łatwo policzyć jaki  to  będzie koszt. Więc pytanie 
skąd ma wziąść samorząd  na pokrycie tych strat. Jedyne rozwiązanie to jest podnoszenie 
podatków, bo muszą być wpływy żeby były wydatki. Poza tym trzeba też  patrzeć  na 
wskaźniki, że jeżeli chcemy inwestować to musimy mieć różnicę między wpływami a 
wydatkami bieżącymi. 
Rozumie oczywiście postulaty, bo jednak minimalna płaca rośnie i zaczynają się duże 
dysproporcje. 
Więc trudno jest oszacować póki nie wiemy jakie będą podwyżki  i  jaka  subwencja na ten 
cel wpłynie do gminy.

Radna E.Kotkowska – poinformowała, że Pani Minister  Edukacji  Zalewska powiedziała  
bardzo czytelnie, że oświata to jest zadanie własne samorządu. Ministerstwo   może tylko 
dokładać co robi sukcesywnie do tejże  oświaty. Uważa, że nie zanosi się na to, aby doszło 
do jakiegoś  kompromisu, tak więc strajk  8 kwietnia jest realny.
W tym kontekście zapytała, czy Burmistrz ma jakąś wiedzę  jakie są wyniki referendum w 
naszych placówkach oświatowych , czy nauczyciele przystępują do strajku.

Burmistrz J.Zakrzewski wyjaśnił, że z przekazanych  przez Prezesa ZNP nieoficjalnych  
informacji  wynika, że    13  na 15 placówek oświatowych  w tym przedszkola  przystąpi 
do strajku  (1 powiatowa i 1 gminna placówka  nie przystąpi). 

Radna E.Kotkowska – drugim tematem, który też   za chwilę będzie  skutkował 
obciążeniem budżetu jest kwestia redukcji zatrudnienia w jednostkach oświatowych. Czy 
jesteśmy przygotowani na to, żeby udźwignąć tą kwestię, bo w budżecie tego wprost nie 
widać.

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że trudno  to  zaplanować, dlatego że inna jest odprawa



przy zwolnieniu,  inna  emerytalna, są to  różne składniki, ilości  miesięcznych odpraw. Do
końca  też  nie wiadomo ile  nauczycieli straci pracę. Prowadzone są rozmowy ze  
Starostwem , bo zapewne będą potrzebowali  jakiś dodatkowych godzin, oni też są 
dopiero  przed naborami , nie mają jeszcze zakończonej rekrutacji, więc nie wiedzą ile 
oddziałów dodatkowych powstanie w szkołach średnich dzięki którym mogliby zatrudnić
dodatkowych nauczycieli. Z tego co na tą chwilę wiadomo, są to niewielkie  ilości godzin 
które są do dyspozycji ewentualnie naszych nauczycieli. Więc na pewno te redukcje będą.
Będą ograniczenia etatów, przejścia na emeryturę , tzw. pomostówki, więc jeżeli  będziemy
mieć składowe  to będzie wiadomo jaka jest  skala  tych odpraw i jakie  pochłonie to 
pieniądze. Póki co w budżecie jest zmniejszenie subwencji o ponad pół miliona  zł , które 
trzeba uzupełnić w budżecie oświatowym. Pokazuje to, że już jest pierwszy sygnał  że 
mniej środków będziemy mieć już w tej subwencji obowiązującej.
Oczywiście powinniśmy wnioskować o środki na odprawy z rezerwy oświatowej, ale 
jeszcze jest za wcześnie aby mówić o  szczegółach jakie to będą pieniądze. 

Komisja  Edukacji Publicznej,Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu       
i Turystyki  nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania.
Komisja  przyjęła   sprawozdanie.

Radna E. Kotkowska doskonale rozumie Burmistrza agumentacje pod kątem 
finansowym. Zapytała, czy przy tworzeniu  mało licznych pierwszych klas nie było 
warunku, że klasa może zostać utworzona przy minimalnej ilości  7 dzieci. Uważa, że 
obecnie to jedno 1 dziecko, które pozostało nie może tworzyć klasy. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że mamy obowiązek zapewnienia tego oddziału 
bez względu na liczbę dzieci gdzie wszystkie zajęcia muszą być prowadzone zgodnie z 
harmonogramem i ramówką. 

Radna E. Kotkowska zapytała, czy jest możliwość przeniesienia czy połączenia tego 
ucznia z wyższą czy niższą klasą. 

Burmistrz J. Zakrzewski przytoczył przykład Szkoły w Białej, w której nie został 
utworzony oddział z uwagi na niewystarczającą ilość dzieci (3 dzieci ), a nie został 
zlikwidowany.

Radna E. Kotkowska zapytała, gdzie uczęszcza ta trójka dzieci skoro nie został utworzony
oddział.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że ta trójka dzieci uczęszcza do innej szkoły. 
Wyjaśnił, że dlatego przez Kuratorium  został wskazany przepis  art.205 aby uzupełnianie 
rocznika w nowo powstałej szkole z przekształcenia Gimnazjum na szkołę podstawową 
było uzupełniane na zasadzie naboru do  czwartej i siódmej klasy. W sytuacji, gdy w danej
szkole są dwa oddziały wówczas istnieje możliwość przeniesienia jednego oddziału do 
innej szkoły utworzonej z przeksztalcenia z Gimnazjum. Zwrócił uwagę, że zarówno w 



Sz.P Nr 1 jak i Sz.P Nr 2 jest tylko po jednym oddziale. W sytuacji, gdyby został 
przeniesiony oddział ze Sz. P Nr 2 do Sz. P Nr 3 wówczas w Sz. P Nr 2 pozostałby pusty 
rocznik. Natomiast, gdy w Sz. P Nr 2 pozostanie oddział z 1 uczniem, które zgodnie z 
prawem nie może zostać zlikwidowany, bo on już istnieje będą ponoszone skutki 
finansowe.  

Sekretarz S. Piątkowska wyjaśniła, że zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności do 
danej szkoły trafiają uczniowie z tego obowodu. Skoro te dzieci  są już w tej szkole w 
trzeciej klasie ich nabór odbył się trzy lata temu, więc Ci uczniowie mają status ucznia tej 
szkoły. Dlatego też w tej chwili nie można odmówić kontynuacji nauczania w tej szkole, 
nawet temu jednemu uczniowi, ponieważ uczeń ten ma status ucznia tej szkoły i jest z jej 
obwodu. W kwestii możliwosci połączenia część zajęć z zajęciami klas IV i V wyjaśniła, że 
o nauczanie od czwartej klasy tego ucznia może odbywać się w klasach łączonych ale 
tylko tych zajęć jak (muzyka, plastyka, zajęcia WF). Natomiast wiodące przedmioty jak     
j. polski, matematyka będą prowadzone  indywidualnie z uczniem. 

Radny M. Wojtysek zapytał, czy jest możliwość przekonania rodziców. 

Sekretarz S. Piątkowska zaznaczyła, że Ministerstwo i Kuratorium w żadnym z pism nie 
odpowiedziało, że można dzieci przenieść do szkoły Nr 3. Natomiast w każdym    piśmie 
powoływało się na przepis  art. 205. Uważa że nie bez kozery się powołują na ten przepis, 
gdyż  Ustawodawca stworzył przepis, aby w przypadkach, gdzie Gminanzjum 
przekształcone zostało w szkołę podstawową nastąpiło szybsze wypełnie szkoły w 
oddziały. Dlatego też w tym celu  oprócz naboru do klas pierwszych  pozwolił na 
przeprowadzenie naboru również do klas czwartych i siódmych. Natomiast powoływany 
art. 130 mówi tylko o tych przypadkach, kiedy można przenieść dziecko do innej szkoły 
przykład Sz. P Nr 1, w w której fizycznie taki oddział już istnieje . W przypadku Sz.P Nr 3 
fizycznie na dzień dzisiejszy nie istnieje oddział klasy IV. Zwróciła uwagę, że 
zarządzeniem   Burmistrz decyduje, do których oddziałów zostanie przeprowadzona  
rekrutacja. W tym  roku zdecydował, że rekrutacja zostanie przeprowadzona do oddziału 
klasy siódmej z uwagi, że obecnie w Szołach Podstawowych Nr 1 i 2 są po dwa oddziały 
klas szóstych. Przypomniała, że w roku ubiegłym został przeprowadzony nabór do Szkoły
Nr 3 do klas do IV i VII z uwagi, że w szkołach było więcej oddziałów klas III. Natomiast 
na dzień dzisiejszy nie można tego zrobić z uwagi, że w Sz. P Nr 2 obecnie fizycznie nie 
ma dwóch oddziałów. Ustawodawca musiał mieć jakiś zamysł skoro zastrzegł, że nie ma 
możliwość przeniesienia bo muszą być, co najmniej dwa oddziały. 
  
Radna E. Kotkowska zapytała, dlaczego Kuratorium jak i Ministerstwo stoi na 
stanowisku, że musimy przestrzegać art. 205 skoro w udzielonej odpowiedzi z 
Ministerstwa jest wyrażnie napisane, że ostateczna decyzja w sprawie zastosowania art. 
205 należy do Organu Prowadzącego, jak również to, że Organ Prowadzący decyduje o 
minimalnej liczbie ucznów w klasach, bo obowiązujące przepisy oświatowe nie zawierają  
wytycznych.



Sekretarz S. Piątkowska odpowiedziała, że rodzice pytali o liczbę dzieci i o możliwość 
pozostawienia oddziału z 1 uczniem Sz.P Nr 2. Dlatego należało  w pierwszej kolejności   
przeczytać zapytanie jakie padło ze strony rodziców, a dopiero udzieloną odpowiedź z 
Ministerstwa. Kuratorium w odpowiedzi dla rodziców wprost napisało, że działania 
Burmistrza są prawidłowe. 

Radny A. Sękiewicz poinformował, że złożenie przez rodziców skargi na Burmistrza 
uważa za błędne, ponieważ podczas wcześniejszej rozmowy z rodzicami około 2 tygodni 
temu  zaproponował, aby istniejący problem wcześniej został przeanalizowany przez 
członków Komisji Edukacji  lub na Sesji. Dzisiaj wie, że rozmowy zostały przerwane przez
rodziców. 

Radna E. Kotkowska rozumie stanowisko Burmistrza, że przeniesienie części uczniów do 
innego oddziału bądź stworzenie takiego oddziału w innej szkole, a pozostawienie 
obecnego oddziału z 1 uczniem poniesie za sobą poważny skutek finansowy. Uważa, że 
należy zastanowić się nad innymi skutkami gdy pozostawiony zostanie oddział w tej 
szkole. Zaznaczyła, że z posiadanych informacji uzyskanych od rodziców wie, że rodzice 
są bardzo zdecydowani na przeniesienie dzieci do innych placówek w tym również poza 
obszar gminy Kłobuck, co jest również  poważnym zagrożeniem, które niesie skutki 
finansowe w postaci zmniejszenia subwencji oświatowej, która ulegnie zmniejszeniu, a 
będzie mniejszym skutkiem finansowym niż pozostawienie oddziału z 1 dzieckiem. 
Ponadto skutkiem finansowym bądzie również negatywna promocja dla Kłobucka z 
uwagi, że niezadowoleni rodzice to niezadowolenie będą przekazywali w różnych 
środkach masowego przekazu i mediach. Kolejnym skutkiem może być zachowanie się 
rodziców, którzy w tej szkole mają jeszcze inne dzieci, które z tego powodu zostaną 
również  zabrane z tej placówki i zostaną  przeniesione do szkół, do których przeniesione 
zostaną dzieci z obecnej klasy spornej. Wówczas zostanie zmniejszona subwencja, która 
będzie iść za pozostałymi dziećmi. Uważa, że argumentów nie tylko finansowych jest 
znacznie więcej, które mimo to, że nie są wymierne niemniej rodzić będą  pewne skutki, z 
którymi będziemy się borykać w najbliższym latach, bo jeśli te dzieci podejmą naukę w 
innej gminie to napewno już nie wrócą do szkół średnich na terenie Kłobucka. 
Zaznaczyła, że kosztem nie stworzenia oddziału w innej szkole nadal będzie zachodziła 
konieczność ponoszenia kosztów na utrzymanie oddziału z jednym dzieckiem.   

Sekretarz S. Piątkowska zwróciła uwagę, że z zapisu art. 205 wynika również, że Rada 
Miejska  w drodze uchwały może zdecydować  o przeniesieniu całego oddziału klasy III 
do Sz.P Nr 3 ale pod warunkiem, że w Sz. P Nr 2  są  dwa  oddziały. Zapytała, czy rada jest
w stanie podjąć decyzję o przeniesieniu dzieci poprzez złamanie przepisu ustawy. 
 
Radna E. Kotkowska zapytała, jaki będzie skutek prawny. 

Sekretarz S. Piątkowska odpowiedziała, że Nadzór Prawny poprzez ingerencję może 
stwierdzić nieważność uchwały.  



Radna E. Kotkowska uważa, że nie mamy żadnej pewność, że zostanie stwierdzona 
nieważność uchwały. 

Sekretarz S. Piątkowska odpowiedziała, że nie ma podstawy do przeniesienia oddziału z 
uwagi, że art. 205 wprost mówi, że muszą być, co najmniej dwa oddziały klasy III w Sz.P 
Nr 1 i 2, a których nie ma.

Radna E. Kotkowska zwróciła uwagę, że mówimy o przypadku kiedy dalej w Sz. P Nr 2  
pozostanie oddział z jednym dzieckiem.

Sekretarz S. Piątkowska odpowiedziała, że w przypadku podjęcia takiej decyzji przez 
Radę nie ważne będzie jaka będzie decyzja rodzica gdyż wymuszone zostanie  
przeniesienie całego oddziału. Natomiast Burmistrz daje możliwość dokonania wyboru   
rodzicom. 

Przewodniczący Komisji B. Saran uważa, że uchwała mogłaby zostać zaskarżona również
przez tego jednego rodzica dziecka, które chciało pozostać w Sz.P Nr 2. Zwrócił uwagę, że 
rodzice w pismach powołują się na brak zatrudnienia nauczycieli specjalistów od 
poszczególnych przedmiotów, z czym do końca nie może się zgodzić, ponieważ  
nauczycielem od biologii jest  dr wykładający na UJD, a od matematyki są nauczyciele 
uczący w LO.   Ponadto przeglądając protokoły z przeprowadzonych kontroli Sanepidu i 
Kuratorium wie, że kontrole nie wykazały niczego o czym my do tej pory nie 
wiedzieliśmy (chodzi o klatkę schodową której remont  zaplanowany został  na okres 
wakacyjny oraz braku po jednej toalecie dla chłopców i dziewcząt oraz dwóch umywalek 
brak zostanie również uzupełniony przy remoncie klatek schodowych) uważa, że rodzice 
z podjętej decyzji się nie wycofią i zabiorą dzieci z tej szkoły, a rada nie ma żadnej 
podstawy do przeniesienia dzieci do innej szkoły.

Radna E. Kotkowska zgłosiła wniosek formalny o opinię prawną z Organu Nadzorczego 
jakim jest Kuratorium Oświaty w kwestii podjęcia przez Radę Miejską uchwały, która 
nosiłaby skutek przeniesienia całej klas do drugiej szkoły wiedząc, że w tej szkole nie ma 
dwóch oddziałów.   

Sekretarz S. Piątkowska zaznaczyła, że do 8 kwietnia muszą być zaopinowane arkusze 
przez związki zawodowe gdzie, zostanie już utworzony stan zatrudnienia w szkole.

Radny M. Wojtysek zapytał, czy istnieje możliwość przeprowadzenia kolejnej rozmowy z 
rodzicami i dyrektorem, aby dojść do jakiegoś kompromisu. 

Sekretarz S. Piątkowska odpowiedziała, że w tej kwestii odbyło się już kilka spotkań 
Zwróciła uwagę, że rodzice pewnych rzeczy nie mówią na szerszym forum, więc gdyby to
było szerzej powiedziane temat byłby inaczej rozumiany.

Radny A. Sękiewicz przyznał, że rodzice nie chcą mówić o pewnych sprawach aby nie 



zostało to nagłośnione w mediach.
 
Radna E. Kotkowska uważa, że rodzice w tej sytucji  używają   nieodpowiednich 
argumentów prawnych. 

Radny J. Batóg poinformował, że była propozycja aby ten temat został przenanalizowany 
wspólnie z rodzicami na posiedzeniu Komisji Edukacji. Natomiast z uwagi, że została 
złożona skarga, którą skierowano do Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz, że   została 
uruchomiona procedura skargowa  uznał, że nie celowym byłoby organizowanie 
spotkania z rodzicami.  
W odniesieniu do pisma z Ministerstwa uważa, że z treści tego pisma wynikało, że istnieje
możłiwość wykonania pewnych ruchów. Natomiast w piśmie z Kuratorium zostały 
szczegółowo wypunktowane możliwość działania w rozwiązaniu problemu.
Przyznał, że dzisiaj trudno jest z tego wybrnąć aby wszystkie strony były zadowolone. 
Dodał, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji złożyła do Burmistrza w tym temacie 
wniosek o wykonanie nieżależnej ekspertyzy prawnej, który zostanie przedstawiony na 
Sesji w celu podjęcia decyzji.  

Przewodniczacy Komisji Edukacji B. Saran poddał pod głosowanie wniosek  Radnej        
E. Kotkowskiej o sporządzenie opinii prawnej przez  Organ Nadzorczy jakim jest 
Kuratorium Oświaty w kwestii możliwosci podjęcia przez Radę Miejską uchwały o 
przeniesieniu całej klasy do Sz. P Nr 3  wiedząc, że w tej szkole nie ma dwóch oddziałów.  

Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 
nie było
 
Ad.  7. 
Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  dla  rodzin  wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla
rodziny – Karta Dużej Rodziny”
 
Burmistrz  J.Zakrzewski  wyjaśnił,  że  sprawozdania  zostały  umieszczone  na  stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce  Sprawozdania.

Radny M.Wojtysek  zapytał czy  wykazy firm, które  udzieliły  zwolnień  i  ulg  dla 
uczestników programu są aktualizowane gdyż  zauważył , iż  jedna z firm po prostu już 
nie istnieje.

Burmistrz J.Zakrzewski – również zauważył, że  pojawiła się firma, która nie istnieje.

Z-ca  Dyrektora GOPS R.Jaszczyk  wykazy są aktualizowane raz na rok, więc  jeżeli coś
się  wydarzy  w ciągu  roku,  to   może   nie  być  takiej   informacji.  Sprawdzi  powyższe
podmioty.



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

 

Ad. 8
Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2018 -2020 
za rok 2018
 
Komisja   Edukacji  Publicznej,Ochrony  Zdrowia,  Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu
i Turystyki   jednogłośnie   pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie.

Ad. 10
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za rok 
2018  

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

Ad. 11
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2018
 
Komisja   Edukacji  Publicznej,Ochrony  Zdrowia,  Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu
i Turystyki   jednogłośnie   pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie.

Ad. 12
Sprawy różne 

Radny M. Wojtysek zapytał, czy umieszczona informacja na fecebooku odnośnie 
współpracy MOK w Kłobucku z Teatrem przyczyni się do możliwości zakupu tańszych 
biletów.

Sekretarzy S. Piątkowska odpowiedziała, że teatr wystąpił do Gminy z prośbą  o 
poinformowaniu mieszkańców o możliwości zakupu tańszych biletów. Szczegółowa 
informacja została umieszczona na Fanpage na stronie gminy 

 



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

      
  
Przewodniczył:   Saran Bartłomiej

Protokołowała:   Kowalik Danuta    

                               Wrona Mariola

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   22 marca 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


