
                                                                                                       Kłobuck, dnia 11.05.2021 r.

RM.0012.3.22.2021

Protokół Nr 22/2021

z posiedzenia 
Komisji Edukacji Publicznej, 

Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki 

odbytej 

w dniu 11.05.2021 r.

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  21  z  posiedzenia  komisji  w  dniu  16.03.2021  r.
/Projekt  protokołu  został  zamieszczony na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w Kłobucku  w BIP
bip.gminaklobuck.pl./

3. Analiza bieżącej działalności Biblioteki Publicznej oraz jej fili.

4. Zapoznanie się z naborem do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli na rok
szkolny 2021/2022.

5. Ogólne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli w roku szkolnym
2021/2022.

6. Plan inwestycji w obiektach oświatowych w roku 2021/2022.

7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. /Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl w zakładce Sprawozdania/

8. Sprawy różne.

9. 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. 13:30 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 21 z posiedzenia komisji w dniu 16.03.2021 r.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 21 z posiedzenia komisji w dniu 16.03.2021 r.

Ad.3.



Analiza bieżącej działalności Biblioteki Publicznej oraz jej fili.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku M. Wypych przedstawiła w/w analizę.
/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/

Ad.4. 
Zapoznanie  się  z  naborem do klas  pierwszych  szkół  podstawowych  i  przedszkoli  na  rok
szkolny 2021/2022.

Sekretarz  Gminy  S.  Piątkowska  przedstawiła  sytuację  związaną  z  naborem  do  klas
pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.
/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/

Radny M. Wojtysek zapytał ile dzieci z Łobodna zadeklarowało chęć uczęszczania do szkoły
podstawowej poza swoim obwodem.

Sekretarz  Gminy S.  Piątkowska  poinformował,  że na tą  chwilę  nie  ma takiej  informacji.
Potwierdziła,  że  są dzieci  z  Łobodna,  które uczęszczają  do Przedszkola  Gminnego Nr 4  
w Kłobucku i najczęściej kontynuują naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku.

Przewodniczący Komisji B. Saran zapytał jakie są powody odrzucania wniosków w szkołach 
podstawowych.

Sekretarz Gminy S. Piątkowska  odpowiedziała, że zwykle odrzucane są wnioski dotyczące
dzieci spoza Gminy Kłobuck.

Ad.5.
Ogólne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli w roku szkolnym
2021/2022.

Sekretarz Gminy S. Piątkowska przedstawiła sytuację dotyczącą projektów organizacyjnych
szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022.
/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/

Ad.6.
Plan inwestycji w obiektach oświatowych w roku 2021/2022.

Sekretarz Gminy S. Piątkowska  omówiła kluczowe inwestycje w obiektach oświatowych  
w roku szkolnym 2021/2022. Nadmieniła, iż w ramach wieloletniego programu „Posiłek w
szkole i  w domu” gmina wystąpiła  do ministerstwa o doposażenie i  udoskonalenie trzech
stołówek szkolnych. Poinformowała, że w SP nr 1 wnioskowano o 24 000 zł (wkład własny
6 000  zł);  w SP  Nr  2  wnioskowano  o  80 000  zł  (wkład  własny 64 000  zł);  w  SP  Nr  3
wnioskowano o 80 000 zł (wkład własny 20 000 zł). Dodała, że Burmistrz przeznaczył środki
finansowe na doposażenie placów zabaw przy przedszkolu Nr 2 i Nr 4.

/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski, zaznaczył, iż w kwestii placów zabaw, w Przedszkolu
Gminnym Nr 2 planowana jest całkowita przebudowa, natomiast w przedszkolu Gminnym Nr
4 planowane jest uzupełnienie i wymiana elementów istniejących. Dodał, że w PG nr 2 jest
prowadzone postępowanie projektowe. Zaznaczył, iż w obydwu przedszkolach rady rodziców
będą  partycypować  w  finansowaniu  zadań.  Następnie  odniósł  się  do  sprawy  dotyczącej
stołówek  szkolnych  w  SP  Nr  1,  SP  Nr  2  i  SP  Nr  3  .  Poinformował,  że  jeżeli  uda  się
zrealizować  działania  dotyczące  bloków  żywieniowych  w  w/w  placówkach  w  dalszej
kolejności jest zaplanowana modernizacja bloku żywieniowego w Przedszkolu Gminnym Nr
2 i Nr 4. 



Radny M. Wojtysek zapytał o wniosek w sprawie dofinansowania boiska wielofunkcyjnego 
w Szkole Podstawowej w Łobodnie.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski poinformował,  że  wniosek  został  złożony.  Dodał,  
iż obecnie gmina czeka na decyzję ministerstwa w tej sprawie. Nadmienił, iż w momencie
otrzymania dofinansowania będzie ogłoszony przetarg.

Ad.7.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

Dyrektor GOPS T. Duraj – Stefańska zreferowała sprawozdanie.

Przewodnicy Komisji B. Saran zapytał jak w stosunku do roku ubiegłego zmieniła się liczba 
osób, kierowanych do Domów Pomocy Społecznej. 

Dyrektor GOPS T. Duraj – Stefańska odpowiedziała, że liczba ta pozostała mniej więcej na
tym samym poziomie, wzrosła o jedną bądź dwie osoby.

Radna E. Kotkowska zapytała o trwałość projektu Kłobuckie Centrum Usług Społecznych
oraz jakie są plany na przyszłość co do placówki.

Dyrektor GOPS T. Duraj – Stefańska odpowiedziała, że trwałość projektu obowiązuje przez
dwa lata tj. do 31 marca 2023 r. Poinformowała, iż w związku z pandemią,  w placówce,
trudno było zintegrować grupę dzieci, które byłyby zaangażowane w jej działania. Obecnie
placówka  jest  na  etapie  sprawdzania  ile  osób  byłoby  chętnych  do  uczestniczenia  
w zaplanowanych zajęciach. Uważa, że będzie to niewielka liczba, gdyż w panującej sytuacji
dzieci  niechętnie  chcą  się  organizować  i  brać  udział  w  podejmowanych  działaniach.
Nadmieniła, iż zbliżający się okres wakacji jest trudnym momentem, aby zmotywować dzieci
do przychodzenia do placówki. Zaznaczyła, że  placówka jest gotowa na otwarcie i posiada
środki na prowadzenie zajęć z dziećmi. 
Poinformowała, że osoby, które korzystały ze wsparcia psychologa w placówce KCUS nadal
mają taką możliwość, w ramach usług, które są oferowane przez psychologa zatrudnionego 
w GOPS. Zaznaczyła, że swoje zajęcia prowadzi również terapeuta uzależnień. W projekcie
przewidziane były również zajęcia z psychiatrą, jednak nie są one realizowane, gdyż nie było
chętnych na tą formę zajęć.

Radna  E.  Kotkowska zapytała  czy  GOPS  ma  pomysł  co  do  samego  budynku  i  jego
funkcjonowania.

Dyrektor  GOPS T.  Duraj  – Stefańska poinformowała,  że obecnie  realizowany jest  drugi
projekt,  który zakłada  działania  na terenie  budynku KCUS. Problem z organizacją  zajęć  
w budynku wynika z obowiązujących obostrzeń. W wyniku tego zajęcia zostały przełożone
na termin późniejszy. 

Ad.8.
Sprawy różne

Przewodnicy Komisji B. Saran zapytał o podział środków z Krajowego Planu Odbudowy. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma konkretnych
ustaleń  odnośnie  podziału  w/w  środków.  Dodał,  że  dużo  więcej  wiadomo  w  kwestii
Regionalnego  Programu  Operacyjnego.  Nadmienił,  iż  obecnie  wraz  z  zarządem  
i  dyrekcją  subregionu  trwają  przygotowania  do  działań  dotyczących  nowej  perspektywy
programowania. Zaznaczył, że większe środki z RPO przeznaczone są na Odnawialne Źródła
Energii,  a  mniejsze  środki  na  kanalizację.  Poinformował,  że  najprawdopodobniej  w
przyszłym roku rozpocznie się nabór wniosków do RPO. W związku z tym, w gminie trwają
prace aby wnioski,  które zostaną złożone,  były przygotowane pod względem formalnym i
technicznym.



Ad.9.
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.
14:25 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   11.05.2021 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


