
                                                                                                                  Kłobuck, dnia 05.11.2019r.

RM. 0012.3. 009. 2019  

                                                              Protokół Nr 9/2019
                                          z posiedzenia Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                              Sportu i Turystyki
                                                    odbytej w dniu  05.11.2019r.
                                                                                                    

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

     Porządek posiedzenia
   1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
    2. Przyjęcie protokołu Nr 8 z posiedzenia komisji w dniu 17.09.2019r.
        Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.

    3. Informacja o dostępności do świadczeń medycznych mieszkańców Gminy Kłobuck. 
    4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia
        działalności gimnazjów.
    5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy
        Kłobuck
    6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
        nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2017r w sprawie
        ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania
        przedszkolnego niepublicznego oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne
        inne niż Gmina Kłobuck lub osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli
        prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmienionej Uchwałą Nr
       391/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017r.
    7. Sprawy różne. 

Ad. 1
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

     Przewodniczący   Komisji B. Saran  o godzinie 10;00 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 8/2019 z dnia 17.09.2019r.          

      /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 8/2019 z dnia 17.09.2019r. 

 Ad 3.
Informacja o dostępności do świadczeń medycznych mieszkańców Gminy Kłobuck.     

Punkt nie został zrealizowany z uwagi na nieobecność Przedstawiciela ZOZ w Kłobucku.

Ad 4. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
gimnazjów.

Sekretarz S. Piątkowska poinformowała, że art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r 
Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe nakłada na organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum obowiązek 
stwierdzenia zakończenia jego działalności w drodze uchwały do dnia 30 listopada 2019r . 
Stwierdzenie zakończenia działalności gimnazjum dotyczy gimnazjów, które nie zostały 
przekształcone w szkoły innego typu lub włączone do szkół innych typów albo, które nie 
funkcjonowały w dwuelementowych zespołach szkół.
Według powyższego w przypadku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku Rada 
Miejska w Kłobucku na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe podjęła uchwałę Nr 286/XXX/2017 z dnia 21 
marca 2017r, która przekształciła Gimnazjum Im. Jana Pawła II w Kłobucku w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Tym samym zakończenia działalności gimnazjum uznaję się dzień 31 
sierpnia roku, w którym nastąpiło przekształcenie.
W przypadku Gimnazjum w Białej i Gimnazjum w Libidzy działających w zespołach szkół
ich zakończenie nastąpiło zgodnie z art. 191 ust. 1 w/w ustawy z dnia 1 września 2017r .
Natomiast w przypadku zespołu szkolno- przedszkolnego w Łobodnie i Kamyku czyli 
takie gdzie oprócz szkoły podstawowej i gimnazjum w skład zespołu wchodziło 
przedszkole musi  zostać podjęta uchwała, stwierdzająca zakończenie działalności  
gimnazjum. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

      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 zmian w Statucie Gminy Kłobuck.

Przewodniczący dorażnej Komisji ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck J. Soluch 
poinformował, że podjęcie działań w celu nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck wynikało w 
szczególności z potrzeby zmian i dostosowania Statutu do obowiazującego prawa i 
aktualnych potrzeb Gminy Kłobuck.  Zmiany w treści obowiazującego Statutu polegały w 
szczególności na: 

– usunięciu niektórych jego zapisów,
– zastąpieniu niektórych zapisów zapisami o innej treści lub brzmieniu" 

      -     dodaniu nowych zapisów.
Omówił zmiany zaproponowane w Statucie Gminy Kłobuck. 

Przewodniczący Komisji B. Saran  w odniesieniu do propozycji zm. zapisu § 38 ust 2 
zapytał, kto będzie decydował jeśli zostanie zgłoszonych więcej kandydatów.

Przewodniczący doraźnej Komisji ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck J. Soluch
odpowiedział, że lista zgłoszonych kandydatów zostanie poddana pod głosowanie. 

Radny J. Batóg  odpowiedział, że zostanie opracowany regulamin wyboru do Komisji 
rewizyjnej  i lista zgłoszonych kandydatów zostanie poddana pod głosowanie Radzie.

Przewodniczący doraźnej Komisji ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck J. Soluch
uzupełnił, że został zaproponowany 7 osobowy skład Komisji Rewizyjnej aby uniknąć 11 
osobowego składu komisji aby nie było większości, co powodowałoby z automatu, że 
zalecenia i wnioski byłyby kierowane do wykonania bez wcześniejszego zatwierdzenia ich
przez radę.  W zapisach jest, że wnioski i zalecenia kierowane są do wykonania po 
wcześniejszym zatwierdzeniu ich przez Radę. 

Przewodniczący Komisji B. Saran zapytał czy zatwierdzenie Statutu spowoduje 
konieczność wyboru nowych składów Komisji.

Przewodniczący doraźnej Komisji ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck J. Soluch
odpowiedział, że nie będzie konieczności gdyż będzie to stan zastany. 

Radna E. Kotkowska  zapytała o cel wprowadzenia zmian w Statucie. Zwróciła uwagę, że 
nadal uważa, za  bardzo kontrowersyjny punkt wyboru przewodniczących komisji na 
sesji. Nadal uważa, że przewodniczący powinien zostać wybrany przez członków danej 
komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
/ za głosowało  3 radnych, głosow przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało sie od głosu/



 Ad.6. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 381/XXXVI/2017 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2017r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznego oraz publicznych 
prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kłobuck lub osoby fizyczne, oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmienionej Uchwałą Nr
 391/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017r.

Dyrektor CEA J. Krakowian poinformował, że w związku z wygaszeniem oddziałów 
gimnazjum w szkołach podstawowych zmianie ulega załącznik Nr 1 i 2 dotychczasowej 
uchwały. Ponadto wraz ze zmianami w rozliczeniu dotacji udzielonych na dzieci z 
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych oraz uczniów klas integracyjnych, które regulują art. 35 ust. 4 i 5 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych zmienia się załącznik nr 3 dotychczasowej uchwały 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

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

 Ad.  7. 
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  

Uwaga : Zgodnie  z  § 45  ust. 2  Statutu  Gminy  Kłobuck  projekt  protokołu  wymaga   przyjęcia   na 
najbliższym  posiedzeniu   k0misji



                                                           LISTA  OBECNOŚCI
                                na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej,
                            Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury,
                                                Sportu  i  Turystyki
                                       odbytej  w  dniu  05.11.2019 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


