
                                                                                                                 Kłobuck, dnia 19.05.2020r.

RM. 0012.3. 014. 2020  

                                                              Protokół Nr 14/2020
                                                                 z posiedzenia
                                                        Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                              Sportu i Turystyki
                                                    odbytej w dniu 19.05.2020r.
                                                                                                    

      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 13 z posiedzenia komisji w dniu 24.04.2020r.
      Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.    

  3. Ocena realizacji oferty wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w gminie Kłobuck 
  4. Analiza bieżącej działalności Biblioteki Publicznej oraz jej filii.
  5. Plan remontów i inwestycji w obiektach oświatowych w roku 2020.
      - postęp prac przy remoncie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku. 
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
       Kłobuck.
  7. Ocena zasobów Pomocy Społecznej. 
      /Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl
        w  zakładce  Sprawozdania/ 
  8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami
      pozarządowymi za rok 2019.
      /Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.   
       w   zakładce  Sprawozdania/ 

  9. Sprawy różne.

      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 13 z posiedzenia komisji w dniu 24.04.2020r.
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.   

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 13 z posiedzenia Komisji w dniu24.04.2020



Ad.  3. 
Ocena realizacji oferty wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w gminie Kłobuck 

Dyrektor MOK O. Skwara poinformowała, że ferie w MOK zostały zrealizowane w 
terminie od 13.01.2020 do 24.01.2020 w których udział wzięło 1.387 osób na. co zostało 
wydane 381,00zł. Natomiast zaplanowana po raz pierwszy w budżecie na ferie kwota 
2.000,00zł została przeznaczona na  doposażenie MOK. Zajęcia odbywały się od 
poniedziałku do piątku dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia warsztatowe, a w 
pozostałe dni można było skorzystać z prelekcji filmowych, odbywających się  po dwa 
seanse dziennie w godzinach dopołudniowych i popołudniowych.

Przewodniczący komisji B. Saran zapytał, czy zaplanowany na ferie plan udało się 
zrealizować w całości.

Dyrektor MOK O. Skwara odpowiedziała, że plan został zrealizowany w całości. 

Dyrektor OSIR J. Krakowian poinformował, że dzieci w okresie ferii mogły korzystać z 
lodowiska i bezpłatnie z basenu. Na terenie OSiR były organizowane rozgrywki tenisa 
stołowego i siatkówki.

Dyrektor GOPS T. Duraj Stefańska poinformowała , że w okresie ferii dzieci mogły 
skorzystać z zajęć prowadzonych w świetlicy CUS jak również mogły uczestniczyć w 
kuligu zorganizowanym w Wiśle. 

Ad.4. 
Analiza bieżącej działalności Biblioteki Publicznej oraz jej filii.

Dyrektor Biblioteki M. Wypych szczegółowo przedstawiła analizę bieżącej działalności 
Biblioteki Publicznej oraz jej filii. Informacja została przekazana członkom komisji 
Edukacji. 
Analiza w załączeniu pod protokołem .

 Ad.5. 
Plan remontów i inwestycji w obiektach oświatowych w roku 2020- postęp prac przy remoncie 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku.

Dyrektor J. Krakowian w odniesieniu do planowanych remontów placówek oświatowych 
poinformował, że na 2020r na remonty została przewidziana kwota 93.721,00zł . Dla 
przedszkoli w budżecie została przewidziana kwota po 5.000,00zł a dla szkół 
podstawowych  8.570,00zł. Poinformował o remontach jakie zostały przeprowadzone w 
jednostkach oświatowych do 18 maja 2020r.;



- montaż drzwi w Sz.P w Białej na kwotę 6.720,00zł 
- remont instalacji oświetleniowej w sali komputerowej Sz. P w Libidzy na kwotę 480,00zł 
- remont toalet i remont instalacji w świetlicy w Sz. P Nr 2 na kwotę 5.570,00zł 
- malowanie wybranych sal lekcyjnych w Sz. P Nr 3 na kwotę 3.000,00zł. 
 
Kierownik Wydziału IR P. Chaliński  poinformował, że w Sz.P Nr 2 trwają prace w 
zakresie doprowadzeniu obiektu do wymogów zgodnych z zasadami ppoż. Zostały 
ukończone roboty związane z oddymieniem klatki schodowej z wydzieleniem 
pomieszczeń o różnych strefach odporności ogniowej ( wykonane zostały napowietrzania 
klatek, okładziny stropów).  Obecnie trwają roboty w jednej z dwóch sal na ostatniej 
kondygnacji. Zaznaczył, że przewidziany termin zakończenia robót na dzień  27 sierpnia 
nie jest zagrożony.

Radna E. Kotkowska zapytała, czy  zostanie zrealizowana zaplanowana budowa sali 
gimnastycznej w Sz. P Nr 1 i stołówka przy Sz. P Nr 3.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na salę gimnastyczną został złożony wniosek 
do Ministerstwa. Natomiast jeśli chodzi o Sz. P Nr 3 został podpisany wniosek o 
dofinansowanie na doposażenie kuchni bloku żywieniowego na kwotę 80.000,00zł. W 
przypadku uzyskania dofinansowania wkład własny zostanie zabezpieczony przez 
gminę. W planach mamy jeszcze przeprowadzenie na terenie Sz. P w Białej kolejnego 
etapu rozbudowy placu zabaw. 

Przewodniczący Komisji B. Saran zapytał, na jakim etapie są sprawy związana z 
zabezpieczeniem p.poż w szkole w Łobodnie. 

Burmistrz J. Zakrzewski   odpowiedział, że sprawa jest w zawieszeniu, gdyż nasze 
stanowisko nie uległo zmianie. W celu ustalenia dalszego planu działań będzie zachodziła
konieczność zorganizowania kolejnego spotkania ze Strażą. Zaznaczył, że bezpieczeństwo 
dzieci na dzień dzisiejszy jest zabezpieczone w większym stopniu niż było poprzednio.  
Uzyskaliśmy zgodę, na przesunięcie terminu montażu pryszniców na wrzesień 2021.

 Ad. 6.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy   Kłobuck.

Przewodniczący Komisji Statutowej J. Soluch  poinformował, że projekt uchwały został 
szczegółowo omówiony na poprzednim posiedzeniu komisji. Został  ponownie 
skierowany na posiedzenie komisji aby dać możliwość pozostałym radnym nie będącymi 
członkami stałych komisji rady możliwość zgłoszenia swoich uwag. 
Przypomniał, że zmiany  jakie zostały wprowadzone dotyczą zapisu: 
- w  § 60 ust. 7 W ramach przyjętych limitów sołtysi i zarządy osiedli wskazują sposób 
wykorzystania środków finansowych w terminie do 31 marca roku budżetowego i 



przekładają projekt wydatków uchwalony przez odpowiednio zebranie wiejskie lub 
ogólne zebranie mieszkańców do akceptacji burmistrzowi.
 - § 63  Przepis § 60 ust. 7 stosuje się po raz pierwszy do wydatków budżetowych roku 
budżetowego 2021.
Zwrócił uwagę na konieczność podjęcia uchwały z uwagi, że na terenie gminy obowiązuje 
statut z 2007r. Natomiast w przyszłości gdy będą jakieś uwagi będzie istniała możliwość 
powołania Komisji ds. nowelizacji statutu.

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 Ad.7
 Ocena zasobów Pomocy Społecznej. 

Dyrektor GORPS T. Duraj Stefańska  poinformowała, że na podstawie ustawy o Pomocy 
Społecznej  w oparciu o analizę  lokalnej sytuacji społeczno demograficznej gmina 
zobowiązana jest corocznie do sporządzenia  Oceny zasobów Pomocy Społecznej.
Sprawozdanie zostało przekazane radnym w ustawowym terminie jak również zostało 
umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl w zakładce Sprawozdania/. 

Sprawozdanie zostało przyjęte 

Ad. 8. 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi 
za rok 2019.
 /Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.   
 w   zakładce  Sprawozdania/ 

Sprawozdanie zostało przyjęte 

Ad 9. 
Sprawy różne.

Radny M. Wożniak  zwrócił uwagę na nieodpowiednie techniczne przygotowanie 
posiedzeń sesji. 

Burmistrz J. Zakrzewski przyznał, że zgłaszane problemy istnieją od pewnego czasu. 
Poinformował, że zostanie przeprowadzony przegląd wszystkich  mikrofonów i tabletów. 
Niemniej jednak wina leży także po stronie tych radnych, którzy mają nieprzygotowane 
tablety do pracy. 

Przewodniczący Komisji B. Saran zapytał, czy w tym roku szkolnym  planowany jest 



jeszcze powrót pracowników socjalnych  oraz jaki jest stan przygotowań powrotu do szkół
dzieci z klas 1-3 .

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że jeśli nie ma pracy nie widzi potrzeby aby 
pracownik przychodził do pracy. Na dzień dzisiejszy mamy system postojowy.
Co nie oznacza, że w szkołach nie ma już nic do zrobienia bo tak nie jest, są nadal do 
wykonania prace bieżące czy konserwacyjne. 
  

      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  



LISTA  OBECNOŚCI
                                na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej,
                            Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury,
                                                Sportu  i  Turystyki
                              odbytej  w  dniu   19.05.2020 roku    

Lp. Imię  i  nazwisko Funkcja Podpis

1 Wojtysek Marcin Członek Komisji obecny

2 Woźniak Mateusz Członek Komisji               obecny

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


