
Projekt                                                                                                    Kłobuck, dnia 17.11.2020r.

RM. 0012.3. 018. 2020  

                                                              Protokół Nr 18/2020
                                                                 z posiedzenia
                                                        Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                              Sportu i Turystyki
                                                    odbytej w dniu 17.11.2020r.
                                                                                                    

      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 18 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2020r.
/ Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP     
bip.gminaklobuck.pl.

3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności 
Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania 
Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do 
realizacji projektu" Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz 
Społeczny) dla osi priorytetowej:IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1 Aktywna 
integracja, dla poddziałania: 9.1.2.Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych -RIT.
6.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy
Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021.
7.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.  
9. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2021.10. Sprawy różne.

        -   Omówienie inwestycji w zakresie oświaty i sportu w roku 2020

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 17 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2020r.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 17 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2020r.

Ad.3
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla 
Gminy Kłobuck na lata 2021-2022.

Dyrektor  GOPS T. Duraj poinformowała, że zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie 
pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy 
społecznej. Program Aktywności Lokalnej określa kierunki działań w zakresie aktywizacji 
lokalnej mieszkańców Gminy Kłobuck. Program odpowiada na potrzebę integracji 
środowisk lokalnych. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie podmiotowości 
mieszkańców i ich wspólnot. Ponadto, kładzie nacisk na aspekt samopomocy, tj. na 
wyzwoleniu i wykorzystywaniu wewnętrznych zasobów oraz kompetencji osób, grup 
oraz społeczności lokalnych przy wsparciu władz samorządowych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad.4 
Wypracowanie opinii do projektu u  chwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów 
Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027.

Dyrektor GOPS T. Duraj Stefańska poinformowała, że konieczność opracowania Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), który 
stanowi, iż "do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie 
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka". Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest 
dokumentem definiującym najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do 
problemów społecznych występujących na terenie Gminy Kłobuck. Wskazuje ona obszary
problemowe, priorytetowe kierunki działań oraz wytyczne dla wdrażania planowanych 
zadań. Strategia pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Stanowi zatem 
podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają 
przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są
zagrożeni wykluczeniem społecznym i doprowadzić do integracji społecznej.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.



Ad.5. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji 
projektu" Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi 
priorytetowej:IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania: 
9.1.2.Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych -RIT.

T. Duraj Stefańska poinformował, że celem projektu jest utworzenie na obszarze 
rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla 
społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. 
Projektodawca przewiduje udział w projekcie 36 osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym na okres 24 miesięcy, tj.: od 01.01.2021 - 31.12.2022.
Innowacyjny system integracji i aktywności lokalnej prowadzić będzie do społecznego 
umocnienia, stworzenia środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe 
szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego. Pomóc mają w tym zadania 
realizowane w ramach projektu polegające na aktywizacji społeczności lokalnych poprzez 
działalność animatora lokalnego, wolontariat, strategiczne imprezy integracyjne, 
działalność Akademii Lidera wraz ze swoimi bogatymi usługami wspomagania 
kompetencji społecznych, pomoc prozatrudnieniową realizowaną przy współpracy m.in. 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. Wkład własny Gminy Kłobuck jako Beneficjenta 
projektu wynosi 34. 931,33 zł, co stanowi 5% całkowitej kwoty realizacji projektu
 (698 626,66 zł). Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, realizatorem projektu jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt. 6
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy 
Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zachodzi 
konieczność podjęcia uchwały określającej roczny program współpracy Gminy Kłobuck 
z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z uchwałą Nr 457/XLVIII/2010 w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności 
pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt programu został w dniach 
30.10.2020r. - 13.11.2020r. poddany konsultacjom. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad.7  
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek   podatku od 



nieruchomości.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że  stawki roku 2021 pozostają na poziomie roku 
2020 z wyjątkiem pozycji stawki od budowli służących do zbiorowego odprowadzenia i 
oczyszczenia ścieków komunalnych ze stawki z 0,31% na stawkę 0,34%.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad. 8. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2021. 

Burmistrz J. Zakrzewski  poinformował, że cena na rok 2021 została ogłoszona 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 
2020 roku i  wynosi 58,55zł  za 1dt. Uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną 
producentów rolnych spowodowaną suszą proponuje się obniżenie ustawowej ceny 
skupu żyta do wysokości 50 zł za 1 dt. i pozostawienie stawki na poziomie 2020r. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad.9. 
Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2021.

Skarbnik K. Jagusiak  zwróciła uwagę na ograniczone wpływy szczególnie w udziałach w
podatku dochodowym od osób fizycznych, co spowodowało pozostawienie planu na  
poziomie planu tego roku przed obniżką czyli na początek 2020r. Ponadto po stronie 
dochodowej oprócz wzrostu subwencji oświatowej o około  899.000,00zł nie ma 
praktycznie innych. Natomiast skutki podwyżek  dla pracowników oświaty (nauczycieli o
przyszły rok sięgają 1.100.000,00zł czyli 200.000,00zł generowane jest ze środków 
własnych budżetu gminy jako dopłaty do podwyżek  jaką otrzymali od 1 stycznia 2020). 
Dalsze generowanie wzrostu wydatków bieżących związane z decyzjami ustawowymi 
dotyczą:
- wzrost minimalnego wynagrodzenia skutkującego dla budżetu kwotą około 453.000,00zł.
- obowiązkowego obciążenia budżetu składką na wynagrodzenia związane z
   Pracowniczym Planem Kapitałowym (składka wysokości 1.5% wynagrodzenia). W
   budżecie zostały założone skutki dla około 50% pracowników, co skutkuje kwotą
   dodatkowych wydatków około 190.000,00zł.
- ponadto dodatkowym obciążeniem pracowniczym jest skutek miesięcznego wzrostu o
  400,00zł płac, co stanowi kwotę 129.000,00zł. związanego ze złą strukturą wzrostu
   minimalnego wynagrodzenia w placówkach oświatowych dotyczącą pracowników
   obsługi w stosunku do innych pracowników obsługi.  Dodała, że są to obciążenia
   pracownicze za którymi nie idą dodatkowe wpływy budżetowe, więc część wydatków
   bieżących została zaplanowana bardzo oszczędnie. 



Zaznaczyła, że z uwagi na dodatkowe obciążenia wydatki bieżące zostały dość mocno 
okrojone w związku z czym nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami a 
wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu do kwoty około 2.500.000,00zł czyli do kwoty 
którą  gmina w roku przyszłym może wygenerować z przeznaczeniem na wydatki 
inwestycyjne 
Dodatkowym obciążeniem gminy są spłaty pożyczki i kredytów, które wynoszą około 
2.800.000,00zł , więc 80% kredytu zaprojektowanego w projekcie budżetu zostanie 
przeznaczone na spłatę dotychczasowej pożyczki.
Projektowane zadłużenie na koniec roku wynosi 16.000.000,00zł., co pozwala na 
zaciąganie dalszych kredytów.
Wydatki majątkowe stanowią  kwotę 12.145.000,00zł.  W zakresie uzasadnienia do 
projektu budżetu zostały wymienione wszystkie wydatki inwestycyjne wraz 
tabelarycznym podziałem na źródła finansowania. Część  źródeł finansowania jest już 
akceptowalna z uwagi na podpisaną już umowę o dofinansowanie  przykład budowa sali 
gimnastycznej przy Sz.P Nr 1 w Kłobucku. Natomiast na większość zadań czekamy na 
zgodę na dofinansowanie. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2021

Ad10.
Sprawy różne.

       -   Omówienie inwestycji w zakresie oświaty i sportu w roku 2020
      
      Burmistrz J. Zakrzewski przypomniał, że główną inwestycją dotyczacą sportu jest płyta 

boiska na OSiR  koszt około 1.200.000,00zł. W tym roku zostało wykonanych około 
siedmiu drobnych inwestycji w formie siłowni napowietrznych, placów zabaw.  
Ponadto w tym roku zostanie zlecone wykonanie dwóch projektów boisk 
wielofunkcyjnych w szkołach w miejscowości Łobodno i  Kamyku. 

      W przyszłym roku planowana jest wymiana źrodeł ogrzewania czy bloków żywieniowych
w niektórych placówkach oświatowych. 

 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej
Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki B. Saran o godz. 11:40
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   17.11.2020 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


