
Projekt                                                                                                     Kłobuck, dnia 24.04.2020r.

RM. 0012.3. 013. 2020  

                                                              Protokół Nr 13/2020
                                                     z posiedzenia w trybie zdalnym  
                                                        Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                              Sportu i Turystyki
                                                    odbytej w dniu 24.04.2020r.

                                                                                                    
      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 12 z posiedzenia komisji w dniu 09.03.2020r.
      Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.    

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy
       Kłobuck.   
  4. 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 5 członków stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. Odczytał porządek posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przyjęcie protokołu Nr 12 z posiedzenia komisji w dniu 09.03.2020r.
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.    

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji w dniu 9.03.2020

Ad. 3. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck.

Przewodniczący Komisji Statutowej J. Soluch poinformował, że projekt uchwały został 
podpisany przez trzech radnych a nie przez komisje, która została powołana do 



nowelizacji statutu podjętego w 2017r.  Uchwalony w dniu 21 marca 2017 r. uchwałą Rady 
Miejskiej w Kłobucku nr 291/XXX/2017 Statut Gminy Kłobuck został zaskarżony przez 
Wojewodę Śląskiego do sądu administracyjnego. Wyrokiem z dnia 28 listopada 2017 r, 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę organu nadzoru na uchwałę
Nr  291/XXX/2017  Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r. w całości. 
W wyniku wniesionej przez Wojewodę Śląskiego skargi kasacyjnej od wyroku Sądu 
I instancji, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 25 lutego 2020 r.
uchylił wyrok WSA w Gliwicach i stwierdził nieważność zaskarżonej przez Wojewodę 
Śląskiego uchwały w całości. Wyrok w tej sprawie nie został dotychczas doręczony Gminie
Kłobuck. Jest to jednak wyrok prawomocny, co powoduje, że od dnia jego wydania należy 
uznać Statut przyjęty przez Radę Miejską w dniu 21 marca 2017 r. za nieobowiązujący. Z 
uwagi na fakt, że poprzednio uchwalony Statut Gminy Kłobuck [uchwała Nr 101/XII/2007 
Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Kłobuck zawiera przepisy, które na skutek późniejszych nowelizacji ustaw, przede 
wszystkim ustawy o samorządzie gminnym, stanęły w sprzeczności z przepisami 
wyższego rzędu, jak również z uwagi na brak przepisów, których ujęcie w statucie jest 
obligatoryjne, powstała potrzeba pilnego uchwalenia nowego Statutu Gminy. Przy 
opracowywaniu projektu nowego Statutu Gminy Kłobuck wykorzystano wcześniejsze 
nowelizacje uchwały Nr 291/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r.,
jak również efekty pracy komisji ds. nowelizacji statutu powołanej uchwałą Nr 42/V/2019 
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.02.2019 r. Uwzględniono także wyniki głosowań 
przeprowadzonych na sesjach Rady w dniach 12.11.2019r i 11.02.2020r. Zaznaczył, że w 
przypadku zgłoszenia kolejnych propozycji zmian będzie zachodziła konieczność 
powołania nowej komisji Statutowej ds. nowelizacji Statutu.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad.4. 
Sprawy różne.  

Przewodniczący Komisji M. Saran zapytał w jaki sposób Rząd wspiera jednostki gminy 
oraz czy gmina otrzymała od Poczty Polskiej informację o udostępnieniu danych 
mieszkańców. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy prócz uwolnienia widełek 
kredytowych gmina nie otrzymała żadnej pomocy. Zaciągnięcie kredytu jest 
rozwiązaniem krótkotrwałym, gdyż kredyt będzie trzeba spłacić  Oczekujemy 
zwiększenia wpływów z PIT czy CIT. Pomoc Rządu powinna polegać na zwiększeniu  do 
90% dofinansowania zadań inwestycyjnych, aby gmina miała możliwość w tym trudnym 
okresie do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych jako wkład własny do 
realizacji inwestycji. Dzisiaj to raczej jednostki samorządów terytorialnych  pomagają 
Rządowi poprzez udzielane wsparcie Pogotowiu czy  szpitalom. 
W kwestii wyborów odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie mamy chętnych osób do 
komisji wyborczych.



Sekretarz S. Piątkowska w kwestii wyborów  odpowiedziała, że  wszystkie gminy 
otrzymały email informację o przekazaniu drogą elektroniczną w przeciągu dwóch dni 
roboczych spisu wyborców. Zaznaczyła, że przesłany email nie był zabezpieczony 
żadnym podpisem kwalifikowanym.  Wobec powyższego otrzymany email przez nasz 
Urząd nie został zakwalifikowany jako oficjalne pismo. Zwróciła uwagę, że na dzień 
dzisiejszy żaden przepis prawny nie zezwala na udostępnienie Poczcie Polskiej spisów 
wyborczych. 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Edukacji  
Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki o godz. 
11;30 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.


