
Projekt                                                                                      Kłobuck, dnia  21.06.2019r.

RM. 0012.3. 006. 2018  

                                                              Protokół Nr 6/2018
                                          z posiedzenia Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                              Sportu i Turystyki
                                                    odbytej w dniu  21.06.2019r.
                                                                       
                                                          

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

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 5 z posiedzenia komisji w dniu 30.04.2019r.
/ Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w 
BIP  bip.gminaklobuck.pl.
3. Wypracowanie opinii do raportu o stanie Gminy Kłobuck za rok 2018 oraz projektu
 uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 
 ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Kłobuck oraz
 określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku     
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw
wyboru ławników. 
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego.
7.  Opracowanie planu pracy komisji  na II półrocze 2019r.
8.  Ogólne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli w roku
 szkolnym 2019/2020.
9. Plan remontów i inwestycji w obiektach oświatowych w roku 2019
10. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w sezonie wakacyjnym.
11. Przygotowanie do sezonu letniego zbiorników wodnych oraz obiektów sportowych
na terenie Gminy Kłobuck.  
12. 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 5/2019   z   dnia   30.04.2019r.      

      /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  z poprzedniej komisji.

   

      Ad. 3. 

Wypracowanie opinii do raportu o stanie Gminy Kłobuck za rok 2018 oraz projektu
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.

Sekretarz S.Piątkowska  Raport o stanie gminy to jest nowość, która od tego roku jest 
obowiązkiem Pana Burmistrza  aby do 31 maja przedłożyć go Radzie. Następnie po  
debacie nad Raportem   głosowane jest  w drodze udzielenia  wotum zaufania   
Burmistrzowi. Oczywiście projekt uchwały zakłada  jedną opcję, czyli udzielenia 
Burmistrzowi wotum zaufania . Jeśli Rada nie podejmie uchwały, jest to równoznaczne z 
nieudzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi.



      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,  
Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie    pozytywnie     zaopiniowała   projekt Raportu o stanie 
Gminy za  rok 2018  oraz   projekt   uchwały  w  sprawie  udzielenia   Burmistrzowi 
Kłobucka wotum zaufania.                               

Ad. 4. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 
ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Kłobuck oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku    

Sekretarz S.Piątkowska wyjaśniła, że wskutek reformy w 2017 roku  Rada Miejska 
podejmowała uchwałę w sprawie ustalenia planu  sieci publicznych szkół podstawowych . 
Wtedy równiż  określano granice obwodów dla gimnazjów bądź oddziałów 
gimnazjalnych w szkołach. Ten okres upłynie z dniem 31 sierpnia 2019 roku. W związku z 
tym od  1 września  2019 roku należy ustalić już stały plan sieci publicznych ośmioletnich 
szkół podstawowych  bez gimnazjów  które z mocy prawa wygasają. Również  we 
wrześniu będzie przygotowana jedna uchwała mówiąca o wygaszeniu całkowicie 
Gimnazjum w Kłobucku . Oczywiście w tej uchwale w porównaniu do tej poprzedniej  są 
różnice dotyczące zmiany ulic tzn. ul. 17 Stycznia  w tej chwili jest ulicą  Hutniczą  i tio jest 
w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2  oraz do Szkoły Podstawowej Nr 3 dodano  ulicę  
Spichlerzową . Projekt uchwały uzyskał  pozytywną opinię Śkląskiego Kuratora Oświaty 
oraz organizacji związkowych. 

      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 powołania zespołu do spraw
wyboru ławników. 

Przewodniczący Rady J.Batóg   zgodnie z art. 163 § 2   ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych przed  przystąpieniem do wyborów  rada gminy powołuje zespół, który 
przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w 
szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych  w ustawie. 
Obowiązkiem Rady jest taki zespół powołać. Zaznaczył, że wybory ławników odbywają 
się najpóźniej w październiku  roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja 
dotychczasowych ławników. Ponadto Rada zasięga od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji informacji o kandydatach na ławników.
Praca tego zespołu polegałaby na  zweryfikowaniu złożonych  dokumentów,  czy są  one 



zgodne  z  założeniami  ustawy.
Uważa, że dobrze byłoby aby  w zespole uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych 
klubów radnych.

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

 

Ad.6. 
Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w  sprawie  wniosku  o  wypłatę  dodatku 
energetycznego.

Z-ca Dyrektora GOPS R.Jaszczyk – projekt  uchwały  w  sprawie  wzoru wniosku o 
wypłatę  dodatku energetycznego wprowadzony jest pod obrady  w związku z  uwagami 
wniesionymi  przez Nadzór Prawny Wojewody Śląskego. Uchwała zakłada uchylenie 
poprzedniej uchwały Nr 93/VIII/2019 z 27 maja  2019r.  i  przyjęcie nowego wzoru  z 
usunięciem wad  o których Nadzór poinformował.  Dotyczyły one między innymi  nie  
zamieszczania we wniosku  numeru telefonu , czy  numeru  dowodu osobistego. 

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

Ad. 7.  
Opracowanie planu pracy komisji  na II półrocze 2019r.

Przewodniczący komisji B.Saran  Radni otrzymali  projekt planu w  przesłanych 
materiałach na Sesję. Zapytał czy  mają  jakieś propozycje zmian tego planu.

Radny M.Wojtysek odniósł się do zadania  zaproponowanego do rozpatrywania w 
miesiącu wrześniu tj. Sprawozdanie komisji powołanych do wizytowania placówek 
oświatowych w gminie Kłobuck.

Burmistrz J.Zakrzewski  należy zadać pytanie jaki jest cel tej wizytacji w placówkach 
oświatowych. W placówkach niewiele się dzieje bo są urlopy. Jest to okres  gdzie  
zazwyczaj  prowadzone są prace remontowe. Bardziej by się skupił na wykonaniu zaleceń 
pokontrolnych.

Radny M.Wojtysek wobec powyższego zaproponował  aby usunąć ten punkt.



Radna E.Kotkowska  zaproponowała  zmianę nazwy tego punktu na: Sprawozdanie 
Burmistrza ze stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. 

      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,  
Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie    pozytywnie    zaopiniowała projekt planu pracy 
komisji na II półrocze 2019r. wraz  z  wniesioną  autopoprawką  w m-cu wrześniu 
poprzez zmianę zapisu  nazwy zadania  na „Sprawozdanie Burmistrza ze stanu 
przygotowania szkół do nowego roku szkolnego”.

Projekt planu pracy Komisji  Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     
Społecznej     Kultury,  Sportu  i  Turystyki na II półrocze 2019 roku  został zamieszczony 
pod protokołem.

Ad. 8.  
Ogólne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli w roku
 szkolnym 2019/2020.

Sekretarz S.Piątkowska wyjaśniła, że ten rok jest ostatnim rokiem  wprowadzenia 
reformy, w związku  z tym to o czym w 2017 roku Burmistrz mówił na  Sesji  czyli o 
zwolnieniach nauczycieli  i  redukcji  okazuje się, że jednak ostani rok  tych zwolnień  
przysporzył. Udało się  to o tyle, że część z nauczycieli nabyła prawa emerytalne i po 
prostu odeszło na emeryturę , ale gdyby tego nie było, to nauczyciele ci byliby zwolnieni. 
Zresztą mimo to i tak są tacy, którzy   stracili pracę. Liczy na to, że jeszcze w sierpniu 
pewne godziny będą wskutek różnych orzeczeń, które rodzice będą jeszcze przynosili. 
Nie zaspokoi to jednak potrzeb wszystkich nauczycieli, którzy stracili pracę bądź godziny.
O ile  w ubiegłym roku nauczyciele mieli pełne etaty wszyscy, oprócz tego mieli jeszcze 
nagodziny, to ten  rok będzie  taki, że raczej będziemy uzupełniać w ciągu roku 
nauczycielom etaty, a tych nadgodzin będzie raczej mniej. 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
-planowana liczba dzieci  na nowy rok szkolny 380 , 
-18 oddziałów, 
-zatrudnionych 41 nauczycieli, w tym 38  pełnozatrudnionych  i  3 niepełnozatrudnionych,
1 z  nauczyciel w tej szkole ma nałożoną decyzję o uzupełnienie pensum, była taka 
możliwość i nauczyciel ten będzie z tego korzystał.

1.
Szkoła Podstawowa Nr 2      
-planowana liczba uczniów w nowym roku szkolnym 280,
-16 oddziałów,
-zatrudnionych 36 nauczycieli, w tym 33 pełnozatrudnionych   i  3 niepełnozatrudnionych,



1 z nauczycielek za porozumieniem stron zmienia pracodawcę  i przestaje być 
nauczycielem SP Nr 2, będzie nauczycielem Nr 3,
-7 nauczycielom  podpisano porozumienia zmieniające pensum oraz rodzaj wykonywanej 
pracy  gwarantując w ten sposób pełne zatrudnienie . Jedna umowa została rozwiązana w 
związku z tym, że zawarta była tylko na 1 rok. 2 umowy  wygasają całkowicie.

2.
Szkoła Podstawowa Nr 3     
-w nowym roku szkolnym będzie się uczyć 313 uczniów,
-15 oddziałów,
-uczyć tych uczniów będzie 34 nauczycieli  w  tym 31 nauczycieli w pełnym wymiarze  i
3 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
decyzję o uzupełnienie  pensum nałożono na 4 nauczycieli.
Z  8 nauczycieli rozwiązano stosunek pracy za wypowiedzeniem  w tym 2 nauczycieli 
odchodzi na emeryturę , 1 nauczyciela przeniesiono w stan nieczynny, a ograniczenie 
zatrudnienia będzie w stosunku do 3 nauczycieli.

3.
ZSP w Kamyku
w samej szkole:   uczyć się będzie  169 uczniów  w 10 oddziałach,
                               33 nauczycieli będzie zatrudnionych  w tym 26 nauczycieli w pełnym
                               wymiarze  i 7 w niepełnym,  5 nauczycieli ma nałożoną decyzję o 
                               uzupełnieniu pensum.
w przedszkolu:    będzie 87 przedszkolaków  uczyło się w 4 oddziałach, 3 w samym
                               Kamyku   i   1  w Oddziale w Nowej Wsi,
                               w Kamyku w stan nieczynny przeniesiono 2 nauczycieli , zawarto jedno 
                               porozumienie zmieniające zatrudnienie ponieważ nauczyciel nie będzie 
                               miał już pełnego etatu, w stosunku do 14 nauczycieli zawarto
                               porozumienie  na łączenie dwóch wymiarów zatrudnienia w ramach
                               jednego etatu.
                               
4.
ZSP w  Łobodnie
w samej szkole:   uczyć się będzie  111 uczniów  w 8 oddziałach,
                               24 nauczycieli będzie zatrudnionych   w tym 16 nauczycieli w pełnym
                               wymiarze  i  8 w niepełnym,
                               na  3 nauczycieli  została nałożona decyzja  o uzupelnienie pensum.
                               1 rozwiązanie stosunku pracy i przejście nauczyciela na emeryturę ,
                               4 nauczycieli będzie miało ograniczenie zatrudnienia, 
                               zmiana warunków zatrudnienia  w stosunku do 2 nauczycieli.
w przedszkolu:   będzie 46 przedszkolaków  uczyło się w 2 oddziałach



5.
Szkoła Podstawowa w Libidzy
-będzie się uczyło 89 uczniów, 17 ucznióww oddziale przedszkolnym, w sumie będzie 9 
oddziałów, zatrudnionych 20 nauczycieli  w tym 17 nauczycieli w pełnym wymiarze i  3 w 
niepełnym, dla 2 nauczycieli nałożono decyzję o uzupełnieniu pensum, 1 nauczyciel 
będzie przechodził na emeryturę, porozumienie  zmieniające warunki  umowy o pracę 
zawarte zostały z 4 nauczycielami. 
 
6.
Szkoła Podstawowa w  Białej
-będzie się uczyć 96 uczniów , w oddziale przedszkolnym 13 uczniów, w sumie  będzie 8 
oddziałów, zatrudnionych  21 nauczycieli, w tym 12 w pełnym wymiarze i 9 nauczycieli w 
niepełnym wymiarze, dla 1 nauczyciela nałożono decyzję o uzupełnieniu pensum, 
ograniczenie zatrudnienia  zastosowano w stosunku do 3 nauczycieli, porozumienia  
zmieniające warunki  umowy o pracę  zawarto z 3 nauczycielami   i  zmiany warunków 
zatrudnienia  w stosunku do 1 nauczycielki.
 
7.
Przedszkole Nr 1
-uczyć się będzie 143 przedszkolaków w 6 oddziałach, zatrudnionych będzie 13 
nauczycieli  w tym 11 w pełnym wymiarze  i 2 w niepełnym.

8.
Przedszkole Nr 2
-uczyć się będzie 97 przedszkolaków w 4 oddziałach, uczyć ich będzie  10 nauczycieli  w 
tym 8 nauczycieli w pełnym wymiarze i 2 w niepełnym.

9.
Przedszkole Nr 4
-uczyć się będzie 111 przedszkolaków w 5 oddziałach, uczyć ich będzie  14 nauczycieli  w 
tym 9 nauczycieli w pełnym wymiarze i  5 w niepełnym.

10.
Przedszkole Nr 5
-uczyć się będzie 100 przedszkolaków w 4 oddziałach, uczyć ich będzie  11 nauczycieli  w 
tym 7 nauczycieli w pełnym wymiarze i 4 w niepełnym.

Przewodniczący komisji B.Saran konkurs  zapytał  czy będzie ogłoszony konkurs na 
Dyrektora Szkoły  Podstawowej Nr 1 w Kłobucku.

Sekretarz S.Piątkowska – wyjaśniła, że Burmistrz ogłosił już 2 konkursy: w Przedszkolu 
Gminnym Nr 5  w związku z tym, że upływa kadencja dla Pani Dyrektor   i w Szkole 



Podstawowej  Nr 1  w związku z tym, że Pani Dyrektor złożyła rezygnację  ze stanowiska 
dyrektora.

Burmistrz J.Zakrzewski – dodał, że w związku  z  tym, że Pani Dyrektor SP Nr 1 osiągnęła 
wiek emerytalny, ma korzystne warunki  na których może odejść w tym momencie i z tego 
korzysta. Ma jeszcze rok kadencji, ale nie wiadomo czy  za rok   te warunki emerytalne ,   
też będą  korzystne, więc poprosiła czy może odejść wcześniej. Złożyła taką rezygnację, 
która daje jej możliwość odejścia. Nie ma innego sposobu, bo  nie można jej odwołać, gdyż 
ne ma podstaw i takiej  potrzeby  więć musiała sama złożyć taką rezygnację. Na tej 
podstawie można było ogłosić konkurs.

Ad. 9.
Plan remontów i inwestycji w obiektach oświatowych w roku 2019

Dyrektor CEA J.Krakowian jak co roku o tej porze w okresie wakacyjnym wszystkie 
placówki oświatowe planują drobne remonty. W planie finansowym każda szkoła 
podstawowa  otrzymała 20.000 zł  natomiast przedszkola 10.000 zł. Z posiadanych 
informacji  od  Dyrektora Przedszkola Nr 2  Pan Burmistrz przekaże  kwotę  80.000 zł  z 
przeznaczeniem na większy remont instalacji elektrycznej.  Również  w Szkole 
Podstawowej Nr 2 ma być  remont w postaci dostosowania  do warunków p/pożarowych.
Najczęściej te prace dotyczą malowania, drobne remonty łazienek, sal lekcyjnych itd.
Natomiast  żadnego remontu  nie będzie  w Przedszkolu Nr 1.
W Białej przeprowadzony zostanie remont placu zabaw  oraz wymiana drzwi.
W  Szkole w Łobodnie będą  cyklinowane i malowane podłogi w Sali Nr 14 , naprawa 
narożnika ściany  i malowanie sali gimnastycznej  oraz wykonanie osłon  na grzejnikach 
na korytarzach.

Burmistrz J.Zakrzewski –   dodał , jeżeli chodzi o  Przedszkole Nr 2 to nakłady na tą   
pracę  będą  na ponad 100 tys.zł tj. wymiana całkowicie instalacji elektrycznej . Prace te są 
planowane od pewnego czasu i w tym roku zaplanowano aby to zrobić.
Jeżeli chodzi o SP Nr 2, to jest problem, bo do tej pory nie ma ekspertyzy p/pożarowej  z 
Państwowej Straży Pożarnej  z  Katowic, co blokuje rozpisanie przetargu . Bez tej 
ekspertyzy nie jesteśmy w stanie w Specyfikacji umieścić tego dokumentu.
Poinformował jedynie, że kosztorys jest na kwotę 900.000 zł   a w budżecie jest 300.000 zł.
Więc to pokazuje, że możemy dyskutować na temat konieczności  pewnych prac, ale 
zderzamy się też z kwestią finansową.
Poinformował, że na naradzie która odbyła się z dyrektorami placówek oświatowych 
sugerował, aby fundusz remontowy był  przede  wszystkim przeznaczany w pierwszej 
kolejności na  zrealizowanie przynajmniej w części  zaleceń  sanitarnych, tam gdzie  te 
zalecenia  są. Uważa, że dyrektorzy dostosują się do tych zaleceń  i będą to realizować 
zgodnie z pilniejszymi potrzebami. Oczywiście tam, gdzie będzie brakować środków, to 
będzie je uzupełniać. Jeżeli z kolei chodzi o Przedszkole Nr 1  nie planowane są prace 
dlatego, że środki które były przeznaczone na remont były niewystarczające więc  je 



dołożono  (chodzi o  kwestię remontu dachu  i  pomieszczeń).  W Przedszkolu  Nr 1 były 
zalecenia p/pożarowe, które  zostały wykonane, ale wykonanie  tych zaleceń  z  kolei 
spowodowało   konieczność remontu kuchni   gdzie wymieniono piece na gazowe. 
Dlatego  fundusz z tego roku został również wykorzystany  w całości  i  brakło jeszcze 
10.000 zł, które zostały  dołożone.W związku  z tym te prace  w przedszkolu  już  nie są 
konieczne, gdyż większość  z nich została  już wykonana.

Radna A.Borowiecka-Idziak  zapytała, czy gmina ma jakąś kontrolę  nad środkami  
przekazywanymi jednostkom  oświatowym  czy tylko dyrektor decyduje o ich 
wydatkowaniu.

Burmistrz J.Zakrzewski – w zakresie środków przeznaczanych na placówki  oświatowe, 
to dyrektore ma pełną autonomię  jeśli chodzi o ich wydatkowanie. Oczywiście jest to pod 
kontrolą. Na naradzie z dyrektorami  zwrócono też  uwagę  na konieczność 
wprowadzenia  regulaminu  którym placówki będą się posługiwały. Część z nich posiada  
już takie regulaminy, natomiast część wogóle nie ma. 
Uważa, że trzeba je uregulować, ujednolicić.
Nie może być tak, że się zapytanie ofertowe robi na zakup komputerów, a na malowanie 
zleca się z wolnej reki  na 30.000 zł. Dyrektor powinien wysłać przynajmniej do 3 
oferentów zapytanie , sprecyzować jaki  to ma być zakup czy usługa, czego dotyczy, bo to 
później  budzi pewne  niepotrzebne wątpliwości poprawności  postępowania.
Jeżeli wprowadzone zostaną regulaminy w placówkach, to dyrektor  ma obowiązek go 
przestrzegać.
Nikt dyrektorom nie będzie takich regulaminów opracowywał, tyrektorzy powinni je 
wypracować  sami  i przedłożyć je  w  celu  sprawdzenia.

 Ad. 10. 
 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w sezonie wakacyjnym.

 Dyrektor J.Krakowian – Ośrodek Sportu i Rekreacji na wakacje przygotowuje zbiornik 
wodny w Zakrzewie. Będzie on czynny już  24 czerwca  i będzie zabezpieczony przez 
ratowników, którzy są w tej chwili przeszkoleni. Czynny będzie od godz. 10:00 – 18:00 
codziennie łącznie z niedzielami. Jeżeli chodzi o basen  również będzie czynny w okresie 
wakacyjnym. Natomiast w ostatnie 2 tygodnie wakacji będzie nieczynny, to tradycyjnie 
przechodzi tzw. remont eksploatacyjny.
Jeżeli chodzi o  Ośrodek Sportu i Rekreacji  to będzie cały czas czynny, będą również 
czynne Orliki, bolisko boczne , Sekcje tenisa stonaszej gminy basen będzie bezpłatny. 
Włączają się też w pomoc dla Nowicjatu, który organizuje półkolonie i też będzie to 
pomoc w postaci przewozu dzieci  na basen i nasze obiekty sportowe. 

Radna E.Kotkowska zapytała, jak są przygotowane przedszkola do opieki nad dziećmi w 
okresie wakacyjnym. Czy są dyżury tak jak w poprzednich latach.



Sekretarz S.Piątkowska wyjaśniła, że przez cały okres trwania wakacji , ten rok jest 
pierwszy kiedy dyżury są co 2 tygodnie , bo przedszkolom było trudno potem 
wprowadzać pewne remonty u siebie jeśli przedszkole miało miesiąc dyżuru. Poza tym 
był też problem z urlopami  pracowników. W  związku z tym od tego roku 2 tygodnie 
dyżuruje każde przedszkole w Kłobucku. Natomiast Kamyk i Łobodno podzieliło  się  
dyżurami. 

Burmistrz J.Zakrzewski  należy wziąć pod uwagę, że nauczyciele  też muszą wykorzystać 
urlop, więc tak planowane  są dyżury aby  wszyscy  mogli  je wykorzystać. Były pewne 
opory, bo każdy by  chciał mieć wakacje pełne. Natomiast nikt nie bierze pod uwagę, że  
rodzice też pracują  i nie mają  2 miesięcy wakacji  i muszą mieć zapewnioną opiekę  a 
gmina ma obowiązek tą opiekę zapewnić.

 Ad. 11. 
 Przygotowanie do sezonu letniego zbiorników wodnych oraz obiektów sportowych
 na terenie Gminy Kłobuck.  

 

      Przewodniczący komisji B.Saran wyjaśnił, że Dyrektor J.Krakowian w poprzednim  
punkcie  omówił przygotowanie zbiorników wodnych i obiektów sportowych do sezonu 
letniego.      

      Radna E.Kotkowska – zapytała jakie prace obecnie są prowadzone  przede wszystkim na 
Zbiorniku  na Zakrzewie . 

      Dyrektor J.Krakowian – obecnie  wykaszane są trawy, w tej chwili trwa remont placu 
zabaw.       

      Radna E.Kotkowska – zwróciła uwagę, że również grill wymagał  naprawy,  jak  również  
altana.

      Dyrektor J.Krakowian – zapewnił, że sytuacja została opanowana.

      Przewodniczący komisji B.Saran  zastanawiał się wspólnie z dyrektorem jak chronić te 
obiekty publiczne przed niszczeniem. Ciężko znaleźć jakieś rozsądne wyjście. 

       Ad. 12. 

         Sprawy różne.  

      Przewodniczący komisji B.Saran  poinformował, że wystąpił o informację publiczną do 
SANEPID-u  i Straży  Pożarnej   dot. wydanych  decyzji  i zaleceń  do  realizacji  w 
placówkach oświatowych Gminy Kłobuck w latach 2016-2019.

      Z SANEPID-u otrzymał odpowiedź, ale tylko dot. szkół podstawowych w Kłobucku. 
Pominięte zostały pozostałe szkoły. Ze Straży Pożarnej ma otrzymać taką opinię do 7 lipca.



      Zgodnie  z  wyjaśnieniem Komendanta Straży Pożarnej sformułowanie  że  szkoła  zagraża 
zdrowiu i życiu jest sformułowaniem administracyjnym. Jeżeli faktyczni by coś zagrażało, 
to   szkoła byłaby po prostu zamknięta.      

     Otrzymana informacja została przesłana Radnym z materiałami na Sesję za pośrednictwem 
portalu  eSesja.

 

      Wobec    zrealizowania    porządku    posiedzenia,   Przewodniczący     Komisji     Edukacji  
Publicznej,  Ochrony   Zdrowia,  Polityki   Społecznej,   Kultury,  Sportu    i   Turystyki 
Przewodniczący  komisji  P.  Saran Bartłomiej  zamknął    posiedzenie  o godz. 10:45. 

        
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   21 czerwca  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



                                                             PLAN PRACY
                               Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia
                               Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
                                                         na II półrocze 2019 roku

Lp.     Termin                        Zadanie       Uwagi

1 Lipiec - sprawy bieżące kierowane na Sesję 
Rady Miejskiej

komisja

2 Sierpień -przygotowanie szkół i przedszkoli do 
rozpoczęcia roku  szkolnego  2019/2020 
po reformie edukacji.

-sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady 
Miejskiej.

Dyrektor CEA

3 Wrzesień -podsumowanie letnich  inicjatyw 
podejmowanych przez MOK.

- Sprawozdanie Burmistrza ze stanu 
przygotowania szkół do nowego roku 
szkolnego. 

-sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady 
Miejskiej.

Kierownik GOPS
Dyrektor MOK

Burmistrz 

4 Październik -informacja o dostępności do świadczeń 
medycznych mieszkańców gminy 
Kłobuck

-sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady 
Miejskiej.

Dyrektor ZOZ

5 Listopad -merytoryczna ocena projektów zadań 
inwestycyjnych na 2019 rok w zakresie 
kompetencji komisji

-sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady 
Miejskiej.

Burmistrz
Komisja

6 Grudzień -podsumowanie pracy Komisji w roku 
2019

-opracowanie planu pracy komisji na I 
półrocze 2020 roku

-sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady 
Miejskiej.

Komisja


