
Projekt                                                                                                     Kłobuck, dnia 14.07.2020r.

RM. 0012.3. 015. 2020  

                                                              Protokół Nr 15/2020
                                                                 z posiedzenia
                                                        Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                              Sportu i Turystyki
                                                    odbytej w dniu 14.07.2020r.
                                                                                                    

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

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 14 z posiedzenia komisji w dniu 19.05.2020r.
     / Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
       bip.gminaklobuck.pl.

  3. Zapoznanie się z naborem do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli na
     rok szkolny 2020/2021
  4. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w sezonie wakacyjnym.
  5. Przygotowanie do sezonu letniego zbiorników wodnych oraz obiektów sportowych
       na terenie Gminy Kłobuck. 
  6. Wypracowanie opinii do raportu o stanie Gminy Kłobuck za rok 2019 oraz projektu
      uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.
  7. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2020
  8.  Sprawy różne.
      - omówienie poprawek do uchwały statutowej wynikających z Rostrzygnęcia  
        nadzorczego  Wojewody Śląskiego do uchwały nr 198/XXII/2020 z dnia 26.05.2020r.

Ad.1.
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

      Przewodniczący Komisji B. Saran przedstawił porządek posiedzenia. 
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia

Ad. 2. 
Przyjęcie protokołu Nr 14 z posiedzenia komisji w dniu 19.05.2020r.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 14 z posiedzenia Komisji w dniu 19.05.2020

Ad. 3
Zapoznanie się z naborem do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 
2020/2021.



Sekretarz S. Piątkowska -  poinformowała, że jak co roku zarządzeniem Burmistrza 
ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dla wszystkich 
przedszkoli i szkół:
Rekrutacja dla szkół i przedszkoli odbywała się w tych samych terminach tj. od 2.03.2020 r
do 31.03.2020 r. weryfikacja wniosków odbywała  01.04.2020 r. do 3.04.2020 r. a do 
publicznej wiadomości podano 06.04.2020r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia rodzice składali od 06.04.2020 do 17.04.2020
Natomiast termin w postępowaniu uzupełniającym odbył się od 25.05.2020 do 05.06.2020
Lista została zamknięta i podana do publicznej wiadomości w dniu 19.06.2020 r.
Przedstawiła rekrutacje do poszczególnych jednostek:
 w szkołach  :
Szkoła Nr 1 w Kłobucku – liczba zgłoszeń: 29, liczba wniosków: 7, liczba dzieci przyjętych:
36;
Wyjaśnia, czym się różni zgłoszenie od wniosku. Zgłoszenia dokonywali rodzice, których 
dzieci są w obwodzie tej szkoły, natomiast wnioski składali rodzice, których dzieci są 
spoza obwodu. 
Szkoła Nr 2 w Kłobucku – liczba zgłoszeń: 20, liczba wniosków: 15, liczba dzieci 
przyjętych: 25;
Szkoła Nr 3 w Kłobucku – liczba zgłoszeń: 34, liczba wniosków: 25, liczba dzieci 
przyjętych: 50;
Szkoła w Kamyku – liczba zgłoszeń: 24, liczba dzieci przyjętych: 24;
Szkoła w Łobodnie – liczba zgłoszeń: 12, liczba wniosków: 5, liczba dzieci przyjętych: 17;
Szkoła w Białej – liczba zgłoszeń: 13, liczba wniosków: 1, liczba dzieci przyjetych: 14
Szkoła w Libidzy – liczba zgłoszeń: 9, liczba wniosków: 3, liczba dzieci przyjętych: 12. 
W Szkole Nr 1 powstaną dwa oddziały klasy pierwszej, w Szkole Nr 2 jeden oddział klasy 
pierwszej, w Szkole Nr 3 dwa oddziały, w Szkole w Kamyku,  Łobodnie, w Białej, 
w Libidzy po jednym oddziale.  
w przedszkolach:
Przedszkole Nr 1 w Kłobucku – liczba wniosków: 34, liczba dzieci przyjętych: 34
Przedszkole Nr 2 w Kłobucku – liczba wniosków: 32, liczba wniosków odrzuconych: 11, 
liczba dzieci przyjętych: 21 
Przedszkole Nr 4 w Kłobucku – liczba wniosków: 44, liczba wniosków odrzuconych: 13, 
liczba dzieci przyjętych: 31
Przedszkole Nr 5 w Kłobucku – liczba wniosków: 27, liczba dzieci przyjętych: 27
Przedszkole w Kamyku – liczba wniosków: 25, liczba dzieci przyjętych: 25 
Przedszkole w Białej – liczba wniosków: 11, liczba dzieci przyjętych 11:
Przedszkole w Łobodnie - liczba wniosków: 10, liczba dzieci przyjętych: 10 
Przedszkole w Libidzy – liczba wniosków: 4, liczba dzieci przyjętych: 4

Przewodniczący Komisji B. Saran – zapytał czy z uwagi na największą liczbę dzieci w 
szkole Nr 3 rozważana jest możliwość utworzenia trzech oddziałów klas pierwszych oraz 
jaki był powód odrzucania wniosków.  

Sekretarz S. Piątkowska – wyjaśniła, że nie ma potrzeby tworzenia nowego oddziału, 



ponieważ  zgodnie z ustawą klasy mogą liczyć od 23 do 27 uczniów. W kwestii powodu 
odrzucenia wniosku odpowiedziała, ze Dyrektor ma prawo do odrzucenia wniosku w 
przypadku kiedy dziecko nie należy do obwodu tej szkoły. W pierwszej kolejności są 
przyjmowane dzieci z obwodu, a dzieci spoza obwodu są przyjmowane dopóki są miejsca 
w klasach. Natomiast w przypadku przedszkoli odrzucanie wniosków następuje z braku 
miejsca, albo gdy dziecko nie ukończyło 2,5 roku życia.

Radna E. Kotkowska zapytała czy w szkołach lub przedszkolach zostały utworzone klasy 
integracyjne dla dzieci z orzeczeniem.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że są dzieci z orzeczeniami. Stworzenie klasy 
integracyjnej niesie za sobą spełnienia szeregu wymogów wynikających z ustawy.

Ad. 4 
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w sezonie wakacyjnym. 

Przewodniczący Komisji B. Saran poinformował, że informacja odnośnie 
przygotowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku wypoczynku dzieci 
młodzieży w sezonie wakacyjnym została przesłana radnym na tablety.
 
Informacja w załączeniu pod protokołem 

Ad. 5 
Przygotowanie do sezonu letniego zbiorników wodnych oraz obiektów sportowych na terenie gminy
Kłobuck.  

Dyrektor J. Krakowian poinformował, że od początku wakacji uruchomiony został 
zbiornik wodny w Zakrzewie. Przygotowana została plaża, na terenie zbiornika pracuje 
dwóch ratowników od godziny 10:00 do 18:00. Podpisana została również umowa z 
nowym najemcom w sprawie wypożyczania rowerków wodnych i kajaków.   
Na terenie OSiR czynny jest skatepark, plac zabaw. Został uruchomiony basen, który 
cieszy się dużą popularnością. W okresie letnim dzieci z gminy mają zniżkę – 4 zł.   Na 
basenie może przebywać jednorazowo 16 osób. Na terenie basenu są opisane zasady 
korzystania z obiektu, osoba wchodząca na teren obiektu musi być w maseczce, natomiast 
w obrębie szatni noszenie maseczki nie obowiązuje. Basen co 45 minut jest zamykany jest  
na 15 minut i następuje pełna dezynfekcja szafek, pomieszczeń. 

Radna E. Kotkowska zapytała o koszt takiej dezynfekcji i czy gmina od rządu otrzymała 
wsparcie w postaci płynów dezynfekujących czy też maseczek. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że wsparcie w tym zakresie otrzymały szkoły w  
czasie egzaminów. 

Przewodniczący Komisji B. Saran  zapytał czy rozważana jest możliwość  odnowy 



zniszczonych altanek nad Zalewem w Zakrzewie oraz czy jest możliwość kontroli placu 
zabaw w stosunku do osób korzystających w sposób niewłaściwy z tych placów, na 
przykład poprzez przybicie plansz informacyjnych. 

Dyrektor J. Krakowian odpowiedział, że altanki na początku sezonu częściowo już zostały
odnowione. Z polecenia Burmistrza została naprawiona duża altanka, która znajduje się 
po lewej stronie zbiornika. Przyznał, że plac zabaw jest najczęściej uczęszczanym 
miejscem wśród młodzieży.           

Radna E. Kotkowska zapytała o przewidywany termin zakończenia prac na murawie.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w umowie termin został przewidziany na 30 
września. 

Ad. 6
Wypracowanie opinii do raportu o stanie gminy Kłobuck za rok 2019 oraz  projektu uchwały 
udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania. 

Sekretarz S. Piątkowska  poinformowała, że zgodnie z art. 28 a ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990r  Burmistrz, co roku do dnia 31 maja 
przedstawia radzie raport o stanie gminy. Raport o stanie gminy Kłobuck został 
przekazany radzie w ustawowym terminie. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, 
na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenie absolutorium
burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, nad którym 
przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad raportem rada przeprowadza 
głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum
zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 
gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest 
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzielaniu burmistrzowi wotum zaufania. 

Radny A. Sękiewicz poprosił o więcej informacji  odnośnie Rewitalizacji terenów nad 
rzeką Biała Oksza w sąsiedztwie Rynku  Jana Pawła II. 

Sekretarz S. Piątkowska odpowiedziała, że gminny program opieki nad zabytkami 
realizowany jest przez  Wydział GPN, sam program w swojej treści zawiera pewne 
programy, które mają być dopiero realizowane.  
  
Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że w programie  zostały przewidziane 
najpilniejsze rzeczy min. remont kapliczek. 

Przewodniczący komisji B. Saran – zapytał o ile mniejsza jest w tym roku subwencja w 
porównaniu do roku ubiegłego . 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, iż trudno jest mówić o subwencji w realnych 



kształtach, ponieważ na początku roku była mniejsza o ok. 80 tysięcy złotych. Problem 
powstanie we wrześniu kiedy zostaną wprowadzone podwyżki dla nauczycieli.  

Przewodniczący Komisji B. Saran poinformował, że planem Ministra Edukacji na rok 
przyszły jest zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli  dyplomowanych do średniej 
krajowej.    

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała raport o stanie Gminy Kłobuck oraz 
projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania. 

Ad. 7
Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2020 roku.  

Przewodniczący Komisji B. Saran przedstawił plan pracy komisji na II półrocze 2020 r.

Komisja Edukacji jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na II półrocze 2020 roku. 

Ad. 8
Sprawy różne. 

-  omówienie poprawek do uchwały statutowej wynikającej z Rozstrzygnięcia nadzoru Wojewody 
   Śląskiego do uchwały Nr 198/22/2020 z dnia 26 maja.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku J. Soluch poinformował o przesłanym przez 
Wojewodę Śląskiego Roztrzygnięciu nadzorczym o stwierdzeniu nieważności w całości 
Uchwały 198/XXII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie Statutu Gminy Kłobuck. 
Omówił wskazane przez wojewodę zakwestionowane zapisy statutu.  Powiedział,  że 
został przygotowany nowy projekt uchwały z naniesionymi poprawkami wskazanymi 
przez wojewodę, który został przekazany radnym na tablety. Zaznaczył, że projekt będzie 
przekazany pod obrady kolejnej Sesji, więc jest czas aby jakiekolwiek uwagi mogły jeszcze
zostać wprowadzone do projektu Statutu. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej
Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki B. Saran o godz. 13:00
zamknął  posiedzenie.  
 

       Przewodniczący:  B. Saran                       
      Protokołowała:     M. Wrona 

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   14.07.2020 roku    

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


