
                                                                                                                     Kłobuk, dnia 16.03.2021 r.

RM.0012.3.21.2021

Protokół Nr 21/2021
z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, 

Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki 
odbytej 

w dniu 16.03.2021r.

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 20 z posiedzenia komisji w dniu 02.02.2021 r. 
    /Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP     
     bip.gminaklobuck.pl./
3. Ocena realizacji oferty wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Gminie Kłobuck.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania  
    nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2020 z 
    dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za 
    rok 2020. /Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 
     bip.gminaklobuck.pl- w zakładce Sprawozdania/.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla 
     rodziny – Karta Dużej Rodziny”. /Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu 
      Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl- w zakładce Sprawozdania/
8. Sprawozdanie z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020" za rok 
    2020 /Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl- 
     w zakładce Sprawozdania/.
9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
    Rodzinie za rok 2020. /Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 
     bip.gminaklobuck.pl- w zakładce Sprawozdania/.
10. Sprawy różne 
11. 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  o godz. 11:30  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 5 członków, co stanowi kworum
pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji.  Odczytał  proponowany  porządek
posiedzenia. 



Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Ad.2. 
Przyjęcie protokołu Nr 20 z posiedzenia Komisji w dniu 02.02.2021 r. 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 20 z posiedzenia komisji w dniu 02.02.2021 r.

Ad.3.
Ocena realizacji oferty wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Gminie Kłobuck.

Komisja zapoznała się z w/w oceną.

Ad.4. 
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  regulaminu  wynagradzania
nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.

Sekretarz Gminy S. Piątkowska zreferowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny M. Wojtysek zapytał  o zaproponowaną różnicę dodatku pomiędzy dwoma nauczycielami
w związku ze sprawowaną funkcją.

Sekretarz Gminy S. Piątkowska odpowiedziała, że w pierwotnej wersji dla nauczyciela, który jako
jedyny sprawuje funkcję opiekuna oddziału była zaplanowana kwota 300 zł, natomiast dla drugiego
nauczyciela w oddziale kwota 150 zł. 

Radna E. Kotkowska zapytała,  czy można przyznać nauczycielowi inny dodatek wprowadzony
ustawą.

Sekretarz Gminy S. Piątkowska poinformowała, że nie można. Nadmieniała, że dodatek funkcyjny
dla wychowawcy klasy w ubiegłym roku został już rozszerzony. W wyniku czego wychowawca
zarówno w szkole  jak  i  w przedszkolu  otrzymuje  dodatek  w wysokości  300 zł.  Natomiast  po
uchwaleniu w/w projektu dodatek w wysokości 100 zł będzie otrzymywał nauczyciel sprawujący
opiekę w oddziale przedszkolnym.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad.5.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2020 z dnia
29  grudnia  2020  r.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Przewodniczący  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  J.  Krakowian
zreferował przedmiotowy projekt uchwały

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad.6.
Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za rok
2020. 

Dyrektor GOPS P. T. Duraj – Stefańska zreferowała sprawozdanie.



Przewodnicy Komisji B. Saran zapytał o ile wzrosło bezrobocie w gminie przez COVID-19. 

Dyrektor GOPS P. T. Duraj – Stefańska  poinformowała, że GOPS nie prowadzi takich danych.
Odniosła się do zasiłku z tyt. bezrobocia. Oznajmiła, iż w porównaniu do zeszłego roku wzrósł on
o 6 osób.

Przewodnicy  Komisji  B.  Saran zapytał  o  statystykę  dotyczącą  ubóstwa  i  bezdomności
w porównaniu do roku ubiegłego.

Dyrektor GOPS P. T. Duraj – Stefańska  poinformowała, że statystki pozostają na takim samym
poziomie. Różnice są niewielkie.

Radny M. Wojtysek w kwestii osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej zapytał czy
osoby te mają dochód oraz czy tylko gmina pokrywa koszty pobytu za osoby przebywające w DPS.
Jakie są kryteria kwalifikujące do przebywania w DPS.

Dyrektor  GOPS P.  T.  Duraj  –  Stefańska  poinformowała,  że średni  miesięczny koszt  za pobyt
mieszkańca  w  DPS  ponoszony  przez  gminę  wynosi  2  129  zł.  Pełna  odpłatność  waha  się
w granicach od 3 000 zł – 3 500 zł w zależności od DPS. Część osób partycypuje w kosztach
utrzymania - członkowie rodzin pokrywają koszty. Przeprowadzane są wywiady alimentacyjne, aby
rodziny  mogły  współuczestniczyć  w  ponoszonych  kosztach.  Jednak  partycypacja  rodzin  jest
znikoma,  ponieważ  rodzina  może zostać  zobowiązana do ponoszenia  odpłatności  w przypadku
kiedy dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego w pomocy społecznej.
Czasami członkowie rodzin deklarują dobrowolne wpłaty na rzecz osoby przebywającej w DPS.
W przypadku gdy osoba przebywająca w DPS ma swój dochód wówczas  z  tego dochodu jest
pobierana odpłatność, a gmina pokrywa różnicę jeżeli dochód klienta w całości nie pokrywa tej
odpłatności.  Odpowiedziała,  że  w W  DPS  może  przebywać  osoba,  niemogąca  samodzielnie
funkcjonować w codziennym życiu, wymagającą całodobowej opieki, nie posiadająca wsparcia ze
strony najbliższych.

Radny M. Wojtysek  zapytał o status osób bezdomnych oraz kosztu ich pobytu w noclegowniach.

Dyrektor GOPS P. T. Duraj – Stefańska  poinformowała, że możemy pomagać osobom, których
ostatnim  miejscem  zameldowania  była  Gmina  Kłobuck.  W  sprawozdaniu  wykazano  8  osób
bezdomnych,  te  osoby skorzystały  z  pomocy  tj.  schronisk  bądź  noclegowni.  Osoby,  które  nie
wyraziły  zgody  na  pobyt  w  w/w  placówkach  nie  zostały  ujęte  w  tym  punkcie  sprawozdania.
Oznajmiła, iż gmina ponosi koszt z tyt. pobytu osób bezdomnych w schronisku, osoba posiadająca
dochód może sama opłacać pobyt bądź partycypować w kosztach utrzymania.

Przewodnicy Komisji B. Saran zapytał o regularność osób uczestniczących w zajęciach w ramach
projektu pn. „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych”.

Dyrektor GOPS P. T. Duraj – Stefańska poinformowała, iż stała grupa uczestnicząca w zajęciach
waha się w granicach od 15 do 20 osób.

Radna  E.  Kotkowska zapytała,  czy  zakończyło  się  dofinansowanie  projektu  pn.  „Kłobuckie
Centrum Usług Społecznych”.

Dyrektor GOPS P. T. Duraj – Stefańska poinformowała, że zakończenie projekt było przewidziane
we  wrześniu.  Ze  względu  na  COVID-19  realizacja  projektu  została  przedłużona.  Zakończenie
projektu planowane jest na 31 marca.



Radna E. Kotkowska zapytała czy nie było problemów z osiągnięciem wskaźników.

Dyrektor GOPS P. T. Duraj – Stefańska  poinformowała, że projekt w obszarze rewitalizacji był
przewidziany na 200 osób. Do osiągnięcia wskaźnika może brakować 3 osób.

Radna E. Kotkowska zapytała, czy w związku z powstaniem w powiecie kłobuckim Dziennego
Domu  Środowiskowego  dla  osób  niepełnosprawnych,  GOPS  kierował  do  w/w  domu  osoby
zainteresowane taką forma pomocy. .

Dyrektor GOPS P. T. Duraj – Stefańska poinformowała, iż seniorzy oraz osoby niepełnosprawne
zostały poinformowane o możliwości skorzystania z takiej pomocy. Na dzień dzisiejszy nie było
zgłoszeń, że ktoś wymaga umieszczenia w takim domu. 

Komisja przyjęła sprawozdanie.

Ad.7.
Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  Programu  dla  rodzin  wielodzietnych  „Gmina  Kłobuck  dla
rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

Dyrektor GOPS P. T. Duraj – Stefańska  zreferowała sprawozdanie.

Przewodnicy  Komisji  B.  Saran  zapytał  czy  lista  podmiotów  udzielających  zniżki  jest
aktualizowana. Czy są dane, ile osób skorzystało z możliwości uzyskania ulgi. 

Dyrektor  GOPS P.  T.  Duraj  –  Stefańska  odpowiedział,  że  lista  jest  aktualizowana na bieżąco.
Podmioty nie prowadzą statystyk dotyczących liczby osób korzystających z ulgi.

Radny M. Wożniak w nawiązaniu poinformował, że jego firma wycofała się z udzielania takiego
wsparcia, ponieważ w większości korzystały z tego osoby, które jego zdaniem takiej pomocy nie
potrzebowały.

Komisja przyjęła sprawozdanie.

Ad.8.
Sprawozdanie  z  realizacji  "Gminnego programu wspierania  rodziny na  lata  2018-2020"  za  rok
2020. 

Dyrektor GOPS P. T. Duraj – Stefańska zreferowała sprawozdanie.

Komisja przyjęła sprawozdanie.

Ad.9.
Sprawozdanie  z  działalności  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy
w Rodzinie za rok 2020.

Przewodnicy Komisji B. Saran zapytał czy w gminie wystąpiły przypadki odizolowania sprawcy
przemocy od rodziny.

Członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  P.  K.
Kurek poinformowała,  że  w 2020 r.  nie  było  takiego przypadku.  W roku bieżącym wystąpiły
3 przypadki. W asyście policji sprawca przemocy został odizolowany od rodziny na okres 14 dni.
Policja asystuje taką osobę do miejsca wskazanego przez sprawcę lub do schroniska.



Radna  E.  Kotkowska zapytała,  czy  mamy konkretniejsze,  inne  formy pomocy  rodzinie,  która
została poszkodowana i doświadcza przemocy.

Członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  P.  K.
Kurek poinformowała, że obecnie jedyną możliwością jest kierowanie osób pokrzywdzonych do
Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Tam udzielana jest im pomoc psychologiczna,
prawna  lub  finansowa.  Nadmieniła,  iż  problemem stanowią  osoby,  które  stosują  przemoc  i  po
14  dniach  wracają  do  swoich  domów.  W  związku  z  powyższym  pracownicy  Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jak również dzielnicowy częściej
zaglądają do rodzin posiadających „Niebieską Kartę”.

Radna  E.  Kotkowska zapytała,  czy  Punkt  Interwencji  Kryzysowej  ma  potencjalne  miejsca
do odizolowania pokrzywdzonej rodziny.

Członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  P.  K.
Kurek poinformowała, że nie ma takich miejsc.

Przewodnicy Komisji B. Saran zapytał, kto decyduje o odizolowaniu sprawcy od rodziny.

Członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  P.  K.
Kurek poinformowała, że decyduje o tym policja podczas interwencji.

Radna  E.  Kotkowska zapytała,  czy  są  projekty  zewnętrzne,  unijne,  dzięki  którym  można  by
utworzyć stacjonarny ośrodek dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie. Zapytała czy jest
możliwe prawne odizolowanie oprawcy od rodziny.

Dyrektor GOPS P. T. Duraj – Stefańska poinformowała, iż na dzień dzisiejszy nie ma programów
dofinansowujących  utworzenie  takiej  placówki.  Zauważyła,  iż  dobrym  rozwiązaniem  byłoby
utworzenie grup dla ofiar i sprawców przemocy. Poinformowała, że sąd może orzec zakaz zbliżania
się do do osób poszkodowanych. 

Komisja przyjęła sprawozdanie.

Ad.10.
Sprawy różne

Przewodnicy  Komisji  B.  Saran  zapytał  o  oświetlenie  dla  pieszych  przy SP nr  1  w Kłobucku.
Poinformował, iż państwo zapewniło, że będzie wspierać gminy w oświetleniach takich miejsc. Czy
gmina skorzysta z pomocy finansowej państwa czy koszt oświetlenia w całości poniesie sama.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że oświetlenie uliczne należy do zdań gminy.
W pierwszej  kolejności  wystąpiono  do Tauronu  o  warunki  przebudowy drogi  492.  Pozwolenie
zostało zatwierdzone przez Ministerstwo.  Natomiast  mając  na  uwadze poprawę bezpieczeństwa
pieszych  zostanie  zlecone  opracowanie  projektu  w  celu  doświetlenia  tych  miejsc  poprzez
postawienie  dodatkowych  lamp.  Rozważana  również  jest  możliwość,  aby  te  miejsca  oświetlić
tablicą  „Przejście  dla  pieszych”  lub  poprzez  przestrzenne  malowanie  pasów  na  przejściu.
Nadmienił, że w subregionie wystąpiono do tzw. Budżetu Obywatelskiego Województwa Ślaskiego
o system 25 inteligentnych przejść dla pieszych. Z których dwa przejścia miały być zrealizowane 
w Kłobucku. Na dzień dzisiejszy środków nie udało się pozyskać. 

Przewodnicy  Komisji  B.  Saran  w  imieniu  mieszkańca  ul.  Słonecznej,  zgłosił  konieczność
doświetlenia tej ulicy.



Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że środki na ten cel mogą być przeznaczone
z Funduszu Osiedlowego. Radny może złożyć wniosek do Zarządu Osiedla, wskazując potrzebę
mieszkańca. 

Przewodnicy Komisji B. Saran zapytał o wnioski po prezentacji  Krajowego Planu Odbudowy.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski poinformował,  że  samorządów  nie  traktuje  się  w  sposób
partnerski. Liczy na Fundusz Odbudowy, który ma być ratyfikowany przez sejm. Otrzymane środki,
pozwolą zrealizować podstawowe zadania. Na dzień dzisiejszy planowane są zadania na które stać
gminę.  Zaznaczył,  że  jeżeli  gmina  otrzyma  dodatkowe  środki  będzie  w  stanie  w  100%   je
wykorzystać.

Ad.11. 
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 Bartłomiej Saran o godz. 12:30
zamknął posiedzenie.  

Przewodniczący:  B. Saran          
Protokołowała: M. Kuczera



LISTA  OBECNOŚCI
                                na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej,
                            Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury,
                                                   Sportu  i  Turystyki
                                        odbytej  w  dniu   16.03.2021 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 nieobecna

4 Kotkowska Ewelina Członek Komisji obecna

5 Saran Bartłomiej Przewodniczący Komisji obecny

6 Sękiewicz Andrzej Członek Komisji  obecny


