
Projekt                                                                                                   Kłobuck, dnia 21.09.2020r.

RM. 0012.3. 017. 2020  

                                                              Protokół Nr 17/2020
                                                                 z posiedzenia
                                                        Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                              Sportu i Turystyki
                                                    odbytej w dniu 21.09.2020r.
                                                                                                    

      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 16 z posiedzenia komisji w dniu 03.09.2020r.
      / Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.

3. Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dobie 
pandemii koronowirusa.
4. Podsumowanie letnich inicjatyw podejmowanych przez MOK
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Kłobuck 
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 16 z posiedzenia komisji w dniu 03.09.2020r.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokkół Nr 16 z posiedzenia komisji w dniu 03.09.2020

Ad.3.
Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dobie pandemii 
koronowirusa.

Sekretarz S. Piątkowska przpomniała, że zgodnie rozporządzeniem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu  podstawowym warunkiem bezpiecznego rozpoczęcia 
każdego roku szkolnego jest zapewnienie przez Dyrektorów szkół bezpiecznych i 



hignienicznych warunków pobytu w szkole i uczestnictwa w zajęciach, 
W obecnym roku szkolnym  oprócz tradycyjnych przeglądów budynku i terenu szkoły 
dyretorzy  musieli również  na podstawie wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia w 
drożyć i przedłożyć organowi prowadzącemu obowiązujące procedury bezpieczeństwa w 
danej jednostce organizacyjnej związane z aktulaną sytuacją  epidemiczną. 
Dodatkowo każda musiała być zaoptrzona w płyny do dezynfekcji powierzchni i rąk, 
rękawice i kombinezony oraz maseczki.
Zaznaczyła, że w roku szkołnym 2020/2021 w poszczególnych jednostakch takich jak:  
 - Sz. P Nr 1  utworzonych zostało 18 oddziałów i będzie uczęszczało 360 dzieci 
 - Sz. P  Nr 2 utworzonych zostało 15 oddziałów i będzie uczeszczało 262 dzieci 
 - Sz. P Nr 3 utworzonych zostało 15 oddziałów i będzie uczeszczało 328 dzieci 
 - Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie  utworzonych zostało 10 oddziałów i będzie
   uczeszczało 161 dzieci 
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku utworzonych zostało 14 oddziałów i będzie
    uczeszczało 257 dzieci 
-  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libidzy utworzonych zostało 9 oddziałów i będzie 
    uczęszczało 106 dzieci 
-  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej  utworzonych zostało 8 oddziałów i będzie
   uczęszczało 117 dzieci 
-  Przedzkole Nr  1 - 132 dzieci 
-  Przedszkole Nr 2 -  98 dzieci 
-  Przedszkole Nr 4 - 107 dzieci
-  Przedszkole Nr 5  -  65 dzieci

Ad.4. 
Podsumowanie letnich inicjatyw podejmowanych przez MOK

Dyrektor MOK O. Skwara poinformowała, że z uwagi na brak chętnych do udziału w 
stałych warsztatach MOK zrezygnował z ich organizacji. Obowiązek działań w 
obostrzeniach sanitarnych, takich jak połowa widzów na sali, obowiązek zakrywania nosa 
i ust, dezynfekcja rąk, działania online) spowodował, że  część działań związanych z 
Wakacje 2020 zgodnie z zaleceniami Ministra Klultury przeniesione zostały do sieci online.
 
Informacja letnich  inicjatyw  podjetych przez MOK w Klobucku Wakacje 2020 w załączeniu pod 
protokołem 

Dyrektor GOPST. Duraj Stefańska przedstawiła inicjatyw podjęte przez GOPS dla dzieci 
w okresie wakacyjnym. 
Informacja w załączeniu pod protokołem 

Ad.5. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck 

Radny J. Batóg przypomniał, że na statut uchwalony w 2017 roku Wojewoda wniósł  wni 



skargę do Wojewódzkiego Sądu Admisistracyjnego. Skarga została przez WSA uchylona, 
Wojewoda złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W międzyczasie Rada 
opracowała  nowy Statut, ktory został przyjęty w  maju 2020 roku do którego zostały 
wprowadzone zmiany podnoszone przez NSA . Z chwilą anulowania statutu z 2017 
roku ,ważność stracił również opracowany statut z 2020 r . Tekst niniejszy statutu został 
opracowany na bazie Statutu z 2020, w którym zostały wprowadzone  zapisy już 
rozstrzygnięte i te które nie były sprzeczne z Wyrokiem NSA.
Przedstawił zarzuty NSA które musiały zostać uwzglednione w opracowywanym Statucie
1.  zarzut dotyczył § 61  z zapisu Statutu z  2017 roku dotyczący gospodarki finansowej, 
     jednostek pomocniczych  zapis został zmieniony w § 54 i 56 nowego statutu .
2. zarzut dotyczycący  regulacji zasad działania klubu radnych w statucie z 2017 roku
    zapis został zmieniony w Statucie z 2020 roku w § 27 .
3. zarzut dotyczący tworzenia, znoszenia i działania jednostek pomocniczych w gminie,  
    został dopracowany poprzez uzupełnienie zapisu, że z inicjatywą może wystąpić
    również 150 mieszkańców. 
4. zarzut odnośnie obowiązku radnego do  stałego kontaktu z wyborcami, poprawa
    zapisu poprzez wykreślenie paragrafu zgodnie ze stwierdzeniem NSA (wolny mandat
     radnego z wyboru) 
Zaznaczył, że w końcowej  części wyroku wskazana została możliwość wprowadzenia  
postanowień ,które przywracają pewne regulacje kwestionowane wcześniej przez 
wojewodę. Uważa, że tekst został już przygotowany i nie ma konieczności wprowadzania 
dalszych zmian.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad.5. 
Sprawy różne.

Radny B. Saran Radny B. Saran zapytał, na jak i cel zostaną wydatkowane środki z tarczy 
2.0 .

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w zmianach budżetowych zostało 
zaproponowane przeznaczenie tych środków na dwa zadania tj. budowa boiska 
sportowego  przy Szkole Podstawoweju nr 1 w Kłobucku oraz przebudowę drogi gminnej 
na odcinku Kopiec -Biała. 

Radny B. Saran  zapytał,  czy z powodu Covidu  nie będzie zagrożony termin oddania
boiska, który został wyznaczony na koniec września.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział,że termin oddania boiska może ulec przesunięciu
na koniec października początek listopada.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej
Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki B. Saran o godz. 11:20



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   21.09.2020 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


