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RM. 0012.3. 020. 2021  
                                                             

                                                        Protokół Nr 20/2021
                                                                 z posiedzenia
                                                        Komisji  Edukacji Publicznej,
                                      Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury
                                                              Sportu i Turystyki
                                                    odbytej w dniu 02.02.2021r. 
                                                                                            

      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.

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 19 z posiedzenia komisji w dniu 22.12.2020r.
/ Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP     
bip.gminaklobuck.pl.

 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu 
wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck
 4. Opracowanie planu pracy na rok 2021
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020.
 6. Sprawy różne 
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki
Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki. 

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 19 z posiedzenia komisji w dniu 22.12.2020r.
Komisja przyjęła protokół Nr 19 z posiedzenia komisji w dniu 22.12.2020r.



Ad. 3.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania 
nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.

Sekretarz S. Piątkowska poinformowała, że z uwagi na wszczęcie postępowania 
nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 253/XXVII/2020 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu 
wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck, w części 
określonej w § 1 pkt 1 uchwały, jako sprzecznej z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela 
Przygotowany został projekt uchwały zgodnie ze wskazaniami Nadzoru prawnego 
Wojewody, przyznający konkretną kwotę dodatku funkcyjnego, która uzależniona jest od 
ilości oddziałów, którymi zarządza dyrektor placówki. Dodatkowo w uchwale 
uregulowany również został dodatek dla nauczycieli opiekujących się oddziałem 
przedszkolnym. Projekt uchwały został zaakceptowany przez związki zawodowe.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Ad. 4. 
Opracowanie planu pracy na rok 2021.
Przewodniczący Komisji B. Saran przedstawił plan pracy komisji .
Projekt został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5. 
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020.

Przewodniczący Komisji B. Saran przedstawił sprawozdanie 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 6. 
Sprawy różne 

Przewodniczący Komisji B. Saran poprosił o więcej informacji odnośnie przetargu na 
wywóz śmieci i zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Kłobucku”

Burmistrz J. Zakrzewski w odniesieniu do przetargu na budowę sali gimnastycznej 
poinformował, że zaproponowane zmiany  WPF dotyczą zwiększenia istniejącego limitu 
środków do poziomu ceny ofert z najniższa ceną. W przypadku kiedy oferta najniższa po 
sprawdzeniu będzie spełniała wszystkie kryteria będzie można dokonać wyboru oferty. 
Natomiast w sytuacji kiedy zostanie ona odrzucona kolejna oferta jest o ponad 



300.000,00zł wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie a kolejna trzecia z ofert z 
najniższych  jest wyższa o ponad 500.000,00zł. Problem polega na tym, że druga z ofert ma
krótszy okres gwarancyjny, co w punktacji stawia ją na dalszym miejscu. Do przetargu 
zostało zgłoszonych 13 ofert najwyższa oferta opiewała na kwotę około 9 mln. większość 
ofert oscylowała w granicach 7mln. Zwrócił uwagę, że w tym roku nie zwiększamy kwoty 
kwota zostanie zwiększona w roku przyszłym.
W kwestii  przetargu na wywóz śmieci odpowiedział, że podział postępowania na 4 części
nie przyniósł oczekiwanego efektu, gdyż tylko do 2 części pojawiły się dwie oferty. Ceny 
są nieznacznie niższe od obowiązujących cen. Na dzień dzisiejszy po dokonanej analizie 
składowych została podjęta decyzja o unieważnieniu części dotyczącej PSZOK. Natomiast 
do pozostałych sektorów nie została jeszcze podjęta decyzja, gdyż nie wiemy na ile 
poważne są zapewnienia kontrahenta, skoro w jednej z gmin wygrywając przetarg nie 
przystąpił do podpisania umowy. 

Ad. 7  
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. 11:40
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   02.02.2021 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


