
                                                                                                                 Kłobuck, dnia 03.09.2020r.

RM. 0012.3. 016. 2020  

                                                              Protokół Nr 16/2020
                                                                 z posiedzenia
                                                        Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                              Sportu i Turystyki
                                                    odbytej w dniu 03.09.2020r.
                                                                                                    

      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 15 z posiedzenia komisji w dniu 14.07.2020r.
/ Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP     
bip.gminaklobuck.pl.

3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej i 
ustalenia jej składu osobowego
5. 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 15 z posiedzenia komisji w dniu 14.07.2020r.
/ Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 15 z posiedzenia w dniu14.07.2020 r.

Ad.3. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Dyrektor CEA J. Krakowian przypomniał, że obowiązek przeznaczenia corocznie w 
uchwałach budżetowych „odpowiednich środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli” 
oraz określenie „rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach  tej pomocy, warunków i 
sposobu ich przyznawania” wynika wprost z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela. Organem  



właściwym do uregulowania „rodzajów, warunków i sposobu” udzielania pomocy 
zdrowotnej nauczycielom jest Rada Miejska.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (projekt
uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe tj. Związek Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Kłobucku oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ
 „Solidarność” w Częstochowie.   

Przewodniczący Komisji B. Saran zapytał, czy świadczeniem zdrowotnym objęci zostali 
również nauczyciele przebywający na emeryturze.

Dyrektor CEA J. Krakowian odpowiedział, że świadczeniem zdrowotnym objęci są 
również emeryci.

Radna E. Kotkowska zapytała, jak kształtowała się kwotowo wartość bezwzględna  na 
zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych latach oraz czy zabezpieczona 
kwoty zapewni zgłoszane potrzeby. 
 
Dyrektor CEA J. Krakowian odpowiedział, że odpowiedzi udzieli po sprawdzeniu.

Radny M. Wojtysek zapytał, przez kogo będzie przyznanwane świadczenie zdrowotne. 

Dyrektor CEA J. Krakowian odpowiedział, że wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Kłobucka. Skład komisji zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza. 

Radny M. Wojtysek zapytał ilu nauczycieli z  naszego terenu przebywa na urlopie 
zdrowotnym 

Sekretarz S. Piątkowska odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy  z urlopu zdrowotnego 
korzysta dwóch nauczycieli. Natomiast dwóch nauczycieli złożyło wniosek o urlop 
zdrowotny. Niemniej jednak od złożonych orzeczeń lekarskich dyrektorzy odwołali się do 
Zakładu Medycyny Pracy. Obecnie czekamy na zwołanie komisji, która odbędzie się w 
Katowicach, która stwierdzi czy jest to choroba zawodowa. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad.4. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały   w sprawie powołania komisji doraźnej i ustalenia jej 
składu osobowego.

Sekretarz S. Piątkowska  poinformował, że z uwagi na konieczność zmiany pewnych 
zapisów w obowiązujących statutach jednostek pomocniczych, niezbędne  jest  powołanie 
komisji doraźnej do opracowania statutów sołectw i osiedli.     
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.



Ad.5. 
Sprawy różne.

Radna E. Kotkowska poinformowała o istniejącym zagrożeniu wejścia Powiatu 
Kłobuckiego w strefę czerwoną  zapytała, czy szkoły na terenie Gminy Kłobuck zostały 
odpowiednio przygotowane i zabezpieczone pod kątem sprzętu i środków ochronnych 
aby dzieci i  pracownicy szkół  mogli czuć się bezpiecznie. 

Sekretarz S. Piątkowska odpowiedziała, że w nowym  rozporządzeniu odnośnie 
nakazów i zakazów odpowiedziała,że  zabezpieczenia są takie same we wszystkich 
strefach. Szkoły są przygotowane i zaopatrzone w środki dezynfekcyjne, maseczki i 
termometry. W przypadku ogłoszenia strefy czerwonej odpowiedziała, że dopóki przez 
Sanepid nie zostanie wydana decyzja o zamknięciu szkół  szkoły będą otwarte. Przez 
Dyrektorów zostały przygotowane regulaminy w zakresie samego wejscia do budynku 
szkoły, sposobu odbywania zajęć lekcyjnych oraz jak wyglądają przerwy między lekcjami. 

Dyrektor CEA J. Krakowian poinformował, że również został zabezpieczony bezpieczny 
dowóz  uczniów do szkół. 

Radna E. Kotkowska zapytała czy była rozważana możliwość dofinansowania przez 
Gminę szczepień przeciwko zwykłej grypie czy pandemicznej . 

Sekretarz S. Piątkowska odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy gmina nie ma w budżecie 
zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.  Ponadto zachodziłaby konieczność 
opracowania całego systemu programu dla wybranej grupy wiekowej. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej
Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki B. Saran o godz. 10:40
zamknął  posiedzenie.  
 

       Przewodniczący:  B. Saran                       
      Protokołowała:     M. Wrona 



LISTA  OBECNOŚCI
                                na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej,
                              Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury,
                                                     Sportu  i  Turystyki
                                        odbytej  w  dniu   03.09.2020 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


