
Projekt                                                                                                   Kłobuck, dnia 22.12.2020r.

RM. 0012.3. 018. 2020  
                                                              Protokół Nr 19/2020
                                                                 z posiedzenia
                                                        Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                              Sportu i Turystyki
                                                    odbytej w dniu 22.12.2020r. 
                                                                                            

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

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

      Przewodniczący Komisji B. Saran przedstawił proponowany porządek posiedzenia.
  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 18 z posiedzenia komisji w dniu 17.11.2020r.
/ Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP     
bip.gminaklobuck.pl.

 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwaly w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2021-2023”
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021.
 6.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu 
wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki

      Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki. 

      Przewodniczący Komisji B. Saran  o godz. 11:00  w trybie on – line na platformie ZOOM 
otworzył posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej,  Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,
Kultury Sportu i Turystyki Oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy  6 
członków, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia komisji. 

      Ad.2. 
      Przyjęcie protokołu Nr 18 z posiedzenia komisji w dniu 17.11.2020r.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 18 z posiedzenia komisji w dniu 17.11.2020



Ad. 3. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie   przyjęcia   „Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2021-2023”.

Dyrektor GOPS Teresa Duraj Stefańska poinformowała, że głównym założeniem 
Programu jest utworzenie spójnego systemu wspierania rodzin przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez rozwój systemu wsparcia 
dla rodzin. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kłobuck na lata 2021-2023 
jest kontynuacją Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłobuck w latach 2018 – 2020. 
Zadania przyjęte do realizacji są spójne z kierunkami przyjętymi  szczególności w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) i ustawie z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 821).

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Ad. 4. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

GKRP A J. Krakowian poinformował, że ustawa z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zobowiązuje gminę do 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Ustawa nakłada na gminę konkretne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz zapewnia bezpłatne formy pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej osobom uzależnionym. Rozwiązywanie tych problemów w świetle w/w 
ustawy należy do zadań własnych gminy. Program jest kontynuacją zadań realizowanych 
w gminie Kłobuck w latach poprzednich. Program jest adresowany do całej społeczności 
mieszkańców gminy Kłobuck, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od 
alkoholu, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży, a także 
osób zajmujących się problemami alkoholowymi zawodowo. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Ad. 5. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021.

GKRPA J. Krakowian poinformował Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii nakłada na gminę obowiązek uchwalenia i realizacji gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii. W myśl art. 10 powołanej wyżej ustawy, przeciwdziałanie 
narkomanii należy do zadań własnych gminy, a środki na realizację w/w programu 
zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 



Realizacja programu przyczyni się do wdrażania działań edukacyjnych i profilaktycznych 
mających na celu zmniejszenie zagrożenia,  jakie niosą za sobą narkotyki.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Ad. 6.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania 
nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck  .

Sekretarz S. Piątkowska poinformowała, że zmiana  dotyczy poprawy systemu 
wynagradzania kadry kierowniczej poprzez podwyższenie wysokości dodatku 
funkcyjnego dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz kierowników świetlic.
Ponadto zmianie podlegają warunki przyznawania nagród dla dyrektorów poprzez 
zmianę kryterium oceny pracy nauczycieli uwzględniając oprócz oceny wyróżniającej 
również ocenę bardzo dobrą. Zgodnie z zapisem art. 30 ust. 6 a ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r.  - Karta Nauczyciela projekt uchwały został uzgodniony z dwoma 
reprezentatywnymi związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli:
1) Zarząd Oddziału ZNP w Kłobucku;
2) NSZZ „Solidarność” w Częstochowie.
Strona związkowa zaakceptowała wypracowaną w trakcie negocjacji treść zmian do 
regulaminu i podpisała protokół uzgodnień.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Ad. 7. 
Sprawy różne
Nie zgłoszono

Ad. 8. 
Zamknięcie posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki   Społecznej, 
Kultury, Sportu i Turystyki. 

      
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.



LISTA  OBECNOŚCI
                                na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej,
                            Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury,
                                                Sportu  i  Turystyki
                              odbytej  w  dniu   22.12.2020 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


