
Projekt                                                                                                   Kłobuck, dnia  13.08.2019r. 

 

 

RM. 0012.3. 007. 2018   

 

                                                              Protokół Nr 7/2018 

                                          z posiedzenia Komisji  Edukacji Publicznej, 

                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury 

                                                              Sportu i Turystyki 

                                                    odbytej w dniu  13.08.2019r. 
                                                                                                     

      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 6 z posiedzenia komisji w dniu 21.06.2019r. 
            Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl. 

    3. Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 po 

        reformie edukacji. 

   4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

        Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

   5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu 

        wynagrodzenia nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gmine Kłobuck. 

   6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

       głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. 

   7. Sprawy różne. 
   

Ad. 1 

 Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

     Przewodniczący   Komisji B. Saran  o godzinie 11;30 otworzył   posiedzenie  Komisji  

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury, Sportu i Turystyki. 

Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 członków, 

co wobec składu Komisji wynoszącego 6 członków stanowi kworum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. Odczytał porządek posiedzenia. 

      Poprosił o wycofanie z porządku obrad komisji punktu; 

      3. Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 po 

reformie edukacji. 

  

      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,  

Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie   przyjęła  porządek  posiedzenia wraz ze zgłoszoną  

zmianą . 



   Porządek posiedzenia po wprowadzonej zmianie. 

 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 21.06.2019r. 
            Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl. 

3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

    Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu 

     wynagrodzenia nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gmine Kłobuck. 

5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu w 

     wyborach ławników do sądów powszechnych. 

6. Sprawy różne. 
   

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu Nr 6/2019 z dnia 21.06.2019r.       
      /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 jednogłośnie przyjęła protokół  Nr 6/2019 z dnia 21.06.2019r. 

 

Ad. 3. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasięgniecia od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydatach na ławników 

 

Sekretarz S. Piątkowska  poinformowała, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni 

uzasadnione, gdyż zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych- rada gminy zobowązana jest do zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na 

ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i  sporządza na zasadach 

określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. 

 

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

Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od 

Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

 

Ad. 4. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania 

nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck 

 

Sekretarz S. Piątkowska poinformowała, że podjęcie uchwały zmieniającej zasady i 

wysokość dodatku funkcyjnego za wychowawstwo związane jest z ustawą z dnia 13 

czerwca br o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta 

ustala minimalną wysokość dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas w wysokości 

300,00zł i wchodzi w życie z dniem 1 września br. Projekt uchwały w dniu 01.08.2019 



został skonsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez  Związek Zawodowy ZNP, NSZZ 

Solidarność i Niezależny Związek Oświaty. 

 

Radny M. Woźniak  zapytał, czy zaproponowana kwota podwyżki zostanie zwrócona 

poprzez zwiększoną kwotę subwencji czy będzie pokryta z budżetu gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że teoretycznie powinna zostać pokryta ze 

środków z budżetu państwa. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy nie możemy 

odpowiedzieć czy otrzymamy 100% zwrot środków. Natomiast na pewno nie dostaniemy 

subwenci na przedszkola, więc środki potrzebne na podwyżki dla nauczycieli w 

przedszkolach będą musiały zostać pokryte z budżetu gminy. Dlatego też będzie 

zachodziła konieczność poszukania w budżecie wolnych środków na pokrycie powstałej 

różnicy w wynagrodzeniach.    

 

Radna E. Kotkowska zapytała, jaki  skutek finasowy stanowi dla budżetu gminy 

proponowana podwyżka. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest on jeszcze policzony 

z uwagi, że nie wiemy ile otrzymamy subwencji oświatowej. 

  

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

Turystyki jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę 

Kłobuck. 

 

 Ad.5. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 

ławników do sądów powszechnych. 

 

Sekretarz S. Piątkowska zgłosiła autopoprawki  polegające na dodaniu załącznika Nr 4 

do regulaminu stanowiącego protokół Komisji Skrutacyjnej na wybór ławników do Sądu 

Rejonowego  w Częstochowie oraz poprawkę w zapisie regulaminu w rozdziale 2 w § 6 

ust 2 polegającą na zmianie Nr załącznika 4 na Nr 5 oraz w §  9 ust. 3 zgodnie z 

brzmieniem załącznika Nr 1 do 4, w § 10 ust. 2 zmiana Nr załącznika 5 na Nr  6 oraz w § 

13 ust. 3 zmiana Nr załacznika Nr 6 na Nr 7 

Poinformowała, że na podstawie art. 160-Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają rady gminy, których 

obszar jest objęty właściwością tych sądów- w głosowaniu tajnym. Przedstawiony projekt 

uchwały jest projetem proceduralnym, który określa szczegółowe zasady głosowania 

tajnego w wyborach ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okregowego w Częstochowie. 

 

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

Turystyki jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu w wyborach ławników do sądów powszechnych. 



 

Ad. 6 

Sprawy różne 

 

Przewodniczący Komisji B. Saran poinformował, że jest w posiadaniu informacji z 

Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku odnośnie wydanych decyzji i zaleceń do realizacji 

w placówkach oświatowych Gminy Kłobuck w latach 2016-2019. Poprosił Burmistrza o 

informacje odnośnie zalecenia wydanego dla Szkoły w Łobodnie. 

 

 Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w ramach przebudowy bloku żywieniowego 

w Szkole w Łobodnie oddział Przedszkolny został przeniesiony na parter, co powino  

zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i skrócić drogę ewakuacyjną. Inwestycja została 

wykonana zgodnie z projektem, który został podpisany przez biegłego rzeczoznawcę ds. 

Pożarnictwa. Projekt ten nie jest zgodny z obecnie obowiązyjącymi przepisami i Straż 

Pożarna nie chce podpisać dokumentu pozwalającego na odbiór budynku. Gmina nie 

czuje się w obowiązku wykonywania czegoś, czego życzy Straż Pożarna. Natomiast  

liczyliśmy, że w ramach kontroli Straż Pożarna wystosuje odpowiednie umotywowane 

zalecenia, w których musiałaby być uwzględniony błąd rzeczoznawcy ds. pożarnictwa, co 

wiąże sie z odebraniem uprawnień, a gmina mogłaby żądać zadość uczynienia 

poniesionych kosztów zmiany projektu.  Zaznaczył, że jeśli gmina nie otrzyma 

konkretnych zaleceń od Straży Pożarnej nic nie będzie robiła w tym temacie. 

 

Przewodniczący Komisji B. Saran zapytał na jakim etapie są prace w Sz.P Nr 2 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że jest na etapie kolejnego przetargu  gdyż 

pierwszy przetag został unieważniony z uwagi na wysoką cenę. Ogłoszony został II 

przetarg z wyznaczona datą otwarcia ofert na dzień 20.08.2019.  Z uwagi na specyficzne 

warunki pracy rozważana jest możliwość wydłużenia okresu realizacji zadania. 

   

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Edukacji  

Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki o godz. 

12;00 zamknął  posiedzenie  komisji. 
         

Przewodniczył:   Saran Bartłomiej 

Protokołowała:   Wrona Mariola   

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

najbliższym  posiedzeniu   komisji. 

 

 

 

 

 


