
                                                                                                               Kłobuck, dnia  17.09.2019r. 

 

 

RM. 0012.3. 008. 2018   

 

                                                              Protokół Nr 8/2019 

                                          z posiedzenia Komisji  Edukacji Publicznej, 

                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury 

                                                              Sportu i Turystyki 

                                                    odbytej w dniu  17.09.2019r. 

                                                                                                     

      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 7 z posiedzenia komisji w dniu 13.08.2019r. 
            Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl. 

    3. Podsumowanie letnich inicjatyw podejmowanych przez MOK. 

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

    5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu 

        Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023 

    6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 

        Okręgowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i 

        ubezpieczeń społecznych na kadencje 2020-2023 

    7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 

        Rejonowego  w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i 

        ubezpieczeń społecznych na kadencje 2020-2023 

   8.  Sprawy różne 

   
    

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

     Przewodniczący   Komisji B. Saran  o godzinie 9:30 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. 

       

      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,  

Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie   przyjęła  porządek  posiedzenia 
    



      Ad. 2 

Przyjęcie protokołu Nr 7/2019 z dnia 13.08.2019r.       
      /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 7/2019 z dnia 13.08.2019r. 

 

Ad. 3. 

Podsumowanie letnich inicjatyw podejmowanych przez MOK. 

 

Dyrektor MOK Olga Skwara przedstawiła informację odnośnie podejmowanych inicjatyw 

w  okresie letnim przez MOK. 

Poinformowała, że tegoroczna organizacja akcji lato przebiegała przez cały miesiąc lipiec  

w tym okresie w każdy poniedziałek odbywały się warsztaty naukowe  organizowane dla 

dzieci, a  w każdą środę organizowane były seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, a także 

dla osób dorosłych.  W miesiącu sierpniu można było uczestniczyć w akcji zaczytany Dom 

Kultury, gdzie można było przeczytać książkę i zaproponować swoje rozwiązanie na 

tworzenie akcji kulturalnych. 

 

Radna A. Borowiecka Idziak zapytała jakie było zainteresowanie. 

  

Dyrektor MOK Olga Skwara odpowiedziała, że było dosyć duże zainteresowanie gdyż 

ilość zaplanowanych miejsc na warsztatach była obłożona w 100% a  na projekcjach 

filmowych było powyżej 100 osób. 

 

Przewodniczący Komisji B. Saran zapytał czy były zgłaszane uwagi lub propozycje od 

uczestników, co do przyszłych inicjatyw. 

 

Dyrektor MOK Olga Skwara odpowiedziała, że była rozważana możliwość 

zorganizowania pełnopłatnych półkolonii, niemniej jednak z uwagi na zbyt małą ilość 

chętnych zamierzenie nie zostało zrealizowane. 

 

 

 Ad.4. 

Sprawozdanie Burmistrza ze stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. 

 

Sekretarz S. Piątkowska przedstawiła sprawozdanie ze stanu przygotowania szkół do 

nowego roku szkolnego. 

 

Przewodniczący Komisji B. Saran rozumie, że w szkołach nie ma żadnych braków 

kadrowych jeśli chodzi o nauczycieli, a przedstawione protokoły zostały sporządzone na 

wewnętrzne potrzeby szkół. 

 

 



Sekretarz S. Piątkowska odpowiedziała, że są to protokoły, które muszą być raz w roku 

sporządzone w każdej placówce, a ich kopia musi być przez dyrektora szkoły przedłożona  

do organu prowadzącego.   

 

Przewodniczący Komisji B. Saran zapytał, czy nie powstaje kolejny problem z tytułu,  że 

nie został rozstrzygnięty kolejny przetarg odnośnie  Sz. P Nr 2 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że problem odnośnie  Sz. P. Nr 2  istnieje od lat 

gdyż trzeba brać pod uwagę możliwości finansowe gminy. Przyznał, że poważnym 

problemem jest to, że  spływają oferty na poziomie 1.400.000,00zł  przy kosztorysie 

900.000,00zł. Z uwagi na krótki okres realizacji harmonogram prac powoduje zwiększenie 

kosztów. Dlatego też rozważana jest możliwość wydłużenia czasu realizacji na okres 

dwóch lat. Zaznaczył, że firma, która złożyła najniższą ofertę nie podjęła dalszych 

czynności. Przetarg musiał zostać unieważniony. Zostanie ponownie ogłoszony kolejny 

przetarg. 

 

Radny M. Wojtysek rozumie, że  zalecenia wskazane w protokołach zostaną zrealizowane 

ze środków pochodzących z funduszu remontowego. 

Zapytał czy w Sz.P Nr 2 nadal istnieje klasa, z której część dzieci została już przeniesiona 

do innej szkoły. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że każda placówka oświatowa dysponuje 

własnym funduszem remontowym, więc każda szkoła ma do swojej dyspozycji na 

pokrycie najpilniejszych spraw kwotę od 10.000,00zł do 15.000,00zł.   

W odniesieniu do Sz.P Nr 2 odpowiedział, że z uwagi, że nie ma możliwości 

zlikwidowania istniejącego już oddziału, więc w tej szkole nadal funkcjonuje klasa cztero 

osobowa.   

 

Radna E. Kotkowska zapytała, czy istnieje możliwość obniżenia kosztów poprzez 

zmniejszenie zakresu prac w zakresie zaplecza sanitarno - higienicznego opisanego w 

zamówieniu skoro w tej szkole w  przyszłym roku będzie mniej uczniów. Uważa, że 

poprzez zmniejszenie tego zakresu z frontu prac remontowych w szkole zostałaby  

automatycznie zmniejszona kwota nakładu finansowego. Natomiast uważa, że w 

przyszłym roku na pewno koszt roboczogodziny będzie jeszcze wyższy, co podroży koszt 

całej oferty. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że zakres prac dotyczący  zaplecza sanitarno – 

higienicznego nie został objęty przetargiem, więc on nie zmniejszy kosztów.  Zwrócił 

uwagę, że na posiedzeniu komisji kiedy była analizowana kwestia zaleceń wskazanych do 

wykonania w 2020r. informował, że wskazane zalecenia będą bezprzedmiotowe gdy 

zostanie zmniejszona ilość uczni w szkole,  bo przelicznik będzie nie współmierny do 

raportu sporządzonego przez Sanepid. Zaznaczył, że koszt remontu najbardziej obciążają 

prace związane z ochroną p.poż z uwagi na brak możliwości ustawienia frontu pracy w 

bardzo krótkim czasie. Dlatego też rozważana jest możliwość podziału prac na okres 



dwóch lat. W budżecie na ten cel została zabezpieczona kwota 300.000,00zł. więc dopóki 

nie zostanie osiągnięta w przetargu kwota umożliwiająca realizację tego zadania będą 

ogłaszane kolejne przetargi.   

/Informacja w załączeniu pod protokołem / 

 

Ad. 5. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 

Częstochowie na kadencję 2020-2023. 

 

Przewodnicząca Komisji ds wyboru ławników do sądów powszechnych S. Piątkowska 

poinformowała, że Rada Miejska w Kłobucku uchwałą Nr 107/X/2019 z dnia 25 czerwca 

2019r powołała na podstawie art. 163 art. 2 ustawy – Zespół ds wyboru ławników do 

sądów  powszechnych w Częstochowie, który zakończył prace 10 września 2019r . Po 

szczegółowej analizie treści zgłoszeń i innej dokumentacji kandydatów oraz informacji 

uzyskanej od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach Zespół pozytywnie 

zaopiniował zaproponowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie trzy 

kandydatury na ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023. 

Dokumenty, na podstawie których Zespół przygotował niniejszą opinię i  projekty uchwał  

zgłoszenia kandydatów wraz z załącznikami oraz informacje uzyskane od Komendanta 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach, protokoły z przebiegu posiedzeń Zespołu oraz lista 

obecności stanowią odrębną dokumentację i znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim 

w Kłobucku w  Biurze Rady Miejskiej. 

 

      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,  

Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie   pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023. 

 

 Ad. 6. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 

Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na 

kadencję 2020-2023. 

 

Przewodnicząca Komisji ds wyboru ławników do sądów powszechnych S. Piątkowska   

poinformowała, że obowiązek podjęcia uchwały powołującej ławników na lata 2020-2023 

wynika z nałożonej na narady gmin delegacji ustawowej , co czyni przedmiotową uchwałę 

zasadną.  Zespół ds wyboru ławników do sądów  powszechnych w Częstochowie, który 

zakończył prace 10 września 2019r  po szczegółowej analizie treści zgłoszenia i innej 

dokumentacji kandydata oraz informacji uzyskanej od Komendanta Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach pozytywnie zaopiniował zgłoszoną przez Stowarzyszenie Edukacyjne „ 

Wieniawa „ kandydaturę na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie do orzekania 

w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023. 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

 Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     



Kultury,  Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie   pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie  do orzekania w 

sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencje 2020-2023 

 

 

 Ad. 7. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w 

Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na 

kadencję 2020-2023. 

 

Przewodnicząca Komisji ds wyboru ławników do sadów powszechnych S. Piątkowska   

poinformowała, że po szczegółowej analizie treści zgłoszeń i innej dokumentacji 

kandydatów oraz informacji uzyskanej od Komendanta Wojewódzkiej Policji w 

Katowicach pozytywnie zaopiniował dwie kandydatury zgłoszone przez Prezesa Sądu 

Rejonowego w Częstochowie  do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i 

ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023. Z uwagi, że zostały zgłoszone dwie 

kandydatury na jedno miejsce Rada Miejska w głosowaniu tajnym będzie musiała wybrać 

jedną z tych osób. 

 

     Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,  

Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie   pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie  do orzekania w 

sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencje 2020-2023 

 

Ad. 8.   

Sprawy różne 

 

/Nie zgłoszono/. 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Edukacji  

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

10;15 zamknął  posiedzenie  komisji. 

         

Przewodniczył:   Saran Bartłomiej 

Protokołowała:   Wrona Mariola   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  LISTA  OBECNOŚCI 

                                na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej, 

                            Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, 

                                                Sportu  i  Turystyki 

                                       odbytej  w  dniu  17.09. 2019 r    

 
 

 

 

 

 

Lp. 

 

Imię  i  nazwisko 

 

 

Funkcja 

 

Podpis 

 

1 

 

Wojtysek Marcin 

 

 

Członek Komisji 

 

obecny 

 

2 

 

Woźniak Mateusz 

 

 

Członek Komisji 

 

             nieobecny 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


