
 

 

       

                                                            Protokół Nr  9/2015 

                                     z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, 

                                         Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury 

                                                             Sportu i Turystyki 

                                                   odbytego w dniu   11.08.2015r. 

 

 

Radni obecni wg załączonej listy obecności.  

 

Na wniosek członków komisji, posiedzenie  odbyło się o  godz. 11:30 

 

Proponowany  porządek posiedzenia:  

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołu Nr  8/2015  z  dnia  22.06.2015r. 

     /projekt  protokołu  został  umieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego 

     w  BIP  www.bip.klobuck.akcessnet.net/   Prawo Lokalne – projekty   protokołów    z 

      Sesji  i  Komisji   Rady  Miejskiej – VII kadencja 2014-2018. 

3.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 

     Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 23 marca 2015r. w  sprawie  przyjęcia  Programu dla 

     rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”. 

4.  Wypracowanie opinii   do  projektu uchwały w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta 

     Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach  na  ławników na  kadencję 2016-2019. 

5. Przygotowanie  szkół  i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.  

6. Sprawy różne. 
 

 

 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk  – otworzył  posiedzenie  Komisji  Edukacji Publicznej, 

Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury  Sportu  i  Turystyki. Powitał  wszystkich  

przybyłych  na  komisję. 

Stwierdził, że na posiedzenie jest  aktualnie  obecnych  8   na  11 członków komisji, więc 

zgodnie z  § 44 ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck   posiedzenie komisji  jest  prawomocne. 

 

Zaproponował  zmianę  kolejności  punktów   porządku obrad komisji. 

 

Przedstawił propozycję zmiany porządku obrad: 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołu Nr  8/2015  z  dnia  22.06.2015r. 

     /projekt  protokołu  został  umieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego 

     w  BIP  www.bip.klobuck.akcessnet.net/   Prawo Lokalne – projekty   protokołów    z 

      Sesji  i  Komisji   Rady  Miejskiej – VII kadencja 2014-2018. 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/


 

 

3. Przygotowanie  szkół  i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.  

4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 

     Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 23 marca 2015r. w  sprawie  przyjęcia  Programu dla 

     rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”. 

5.  Wypracowanie opinii   do  projektu uchwały w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta 

     Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach  na  ławników na  kadencję 2016-2019. 

6. Sprawy różne. 

   

      Komisja  jednogłośnie  przyjęła   porządek obrad komisji wraz z proponowaną  zmianą . 

 

       

      Ad.2.   

      Przyjęcie protokołu Nr  8/2015  z  dnia  22.06.2015r. 

 

      Komisja jednogłośnie  przyjęła protokół z poprzedniej komisji. 

 

      Ad.3.   

Przygotowanie  szkół  i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.  

 

ZEAOS  A.Zielińska – najistotniejszą  informacją  jaka wydarzyła się w oświacie były 

przeprowadzone konkursy na dyrektorów szkół  w naszej gminie w dniu 30.07.2015r. i 

31.07.2015r. 

     W dniu 30.07.2015r. odbył się konkurs  na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Kłobucku oraz Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Kłobucku.  

      W SP Nr 1 – nowym dyrektorem  została Pani Aleksandra Klimza, natomiast w SP Nr 2 

konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu  braku wymaganej liczby głosów. 

      W dniu 31.07.2015r. odbył się konkurs  na dyrektora Gimnazjum w Kłobucku oraz  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku. 

      W Gimnazjum w Kłobucku – nowym dyrektorem został Pan Paweł Kotkowski , natomiast 

      w ZSP w Kamyku Pani Halina Wróbel. 

      Nowi dyrektorzy obejmą funkcję dyrektora od 1 września 2015r. natomiast obecni będą 

kierować  szkołą do 31 sierpnia . 

      Jeżeli chodzi o ruchy kadrowe w szkołach, to na razie nie wiadomo jak będzie to 

wyglądać , ponieważ  aneksy  oraz angaże dla nauczycieli  będą przygotowywane na 

początku września, a  uaktualniające  arkusze  organizacyjne będą składane po 25 sierpnia 

. To samo dotyczy urlopów zdrowotnych .Urlopy zdrowotne i nagrody jubileuszowe 

znacznie obciążają  budżet oświaty.  

      Podała informacyjnie jak to wyglądało w ubiegłym roku.  

      Zgodnie ze sprawozdaniem na dzień 30.06.2015r. wypłacono ich na łączną kwotę 53.000 zł 

      natomiast za cały ubiegły rok tj. kwota ponad 251.000 zł. 

      We wszystkich placówkach oświatowych zostały przeprowadzone prace konserwatorsko 

porządkowe. Remonty  dot. w głównej mierze  remontu podłóg w salach dydaktycznych, 

wymiany stolarki okiennej, malowania sal lekcyjnych oraz wiele innych prac.  

      W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łobodnie został przygotowany projekt bloku 



 

 

żywieniowego, natomiast w Zespole Szkół w Białej został opracowany  projekt 

przebudowy  wjazdu do szkoły wraz  z przesunięciem ogrodzenia. W tym momencie 

trwają uzgodnienia  z Wojewódzkim Zarządem Dróg . 

      Wszystkie  remonty zostały  przeprowadzone  zgodnie   z   zaplanowanym  budżetem. 

W związku z przepisami ustawy o systemie oświaty art. 14 a   oraz art. 17  regulujące 

dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół  został zakupiony samochód do tych celów  

-   marki OPEL  Vivaro 9 osobowy. Kosztował 107. 953 zł. Osobami zatrudnionymi do 

opieki nad takimi dziećmi , które będą przwożone do szkół  będą   nauczyciele, którzy 

całkowicie w tym roku stracili pracę – 2 opiekunów i 1 kierowca. 

Po 20 sierpnia  Dyrektor ZEAOS  planuje sporządzić harmonogram jak będą wyglądały 

zasady organizowania tego dowozu. 

Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego przygotowane zostały gimbusy szkolne. 

W jednym został przeprowadzony gruntowny  remont  podwozia, bo uległ całkowitej 

korozji. 

Obecnie na nowy rok szkolny będą przyjmowane wnioski - od 17.08. - do 15.09.2015r.  na  

pomoc materialną o charakterze  socjalnym dla uczniów. 

W okresie wakacyjnym  były pełnione dyżury dla przedszkolaków naszej gminy.  W 

miesiącu lipcu taki dyżur był pełniony w Przedszkolu Nr 2, natomiast w sierpniu  w 

Przedszkolu Nr 1.  

Przeprowadzone zostały również rozmowy w sprawie żłobka  z podmiotem prywatnym, 

który niestety wycofał się.  

W dniu 4 sierpnia br. zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego  dla 6 nauczycieli, którzy otrzymali awans na stopień 

nauczyciela mianowanego  w tym: 4 nauczycieli z ZSP   z   Kamyka, 1  z  ZS  w  Libidzy  i 

1 z Gimnazjum w Kłobucku . 

Z przedstawionych informacji i tych złożonych przez dyrektorów wynika, że szkoły i  

placówki oświatowe są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego, posiadają 

dobrze  przygotowane kierownictwo, odpowiednią  kadrę  dydaktyczną , dokumenty 

organizacyjno   programowe.  

 

Radny A.Sękiewicz – zapytał, kto reprezentował organ prowadzący  w komisji 

konkursowej  przy wyborze dyrektorów. 

 

ZEAOS A.Zielińska – przedstawicielami Gminy Kłobuck, jako organu prowadzącego byli: 

Jacek Krakowian - przewodniczący komisji, 

Sylwia Piątkowska - członek komisji 

Agnieszka Zielińska - członek komisji  

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – z  uwagi na to, że  w  Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Kłobucku nie został wybrany dyrektor, co jest w związku z tym planowane . 

 

ZEAOS A.Zielińska – wyjaśniła, że  Burmistrz nie podjął jeszcze żadnej decyzji  w tym 

zakresie. Do końca sierpnia musi taką decyzję podjąć. 

 



 

 

Radny W.Ściebura – mówi się, że  nowi dyrektorzy obejmą stanowiska z dniem 1 września 

tzn. że przygotowanie do rozpoczęcia nowego  roku szkolnego , plan zajęć i całą  obsadę 

musi przygotować stary dyrektor. 

 

ZEAOS A.Zielińska – wyjaśniła, że aneksy, angaże  w zasadzie  powinni  to  zrobić 

dyrektorzy , którzy są jeszcze  obecnie  w porozumieniu  z  nowym  dyrektorem. 

Zgodnie z przepisami, dyrektor  pełni   swoją  funkcję do 31 sierpnia i wówczas są 

przygotowywane  angaże  i  aneksy. 

 

Radna B.Błaszczykowska – nawiązała do artykułu, który ukazał się w gazecie NOWINY 

nawiązujący do tego, że dyrektor Gimnazjum nie wpuścił kontroli.  Komisja  Edukacji 

powołała zespoły kontrolne. Osobiście też jest członkiem takiego zespołu. Na razie żaden 

z powołanych zespołów nie był jeszcze  w żadnej placówce oświatowej , dlatego iż 

wstrzymano się do momentu wyboru nowych dyrektorów.  

W związku z tym artykułem zapytała, czy był jakiś zespół w Gimnazjum  czy to jest tylko  

tzw. redakcyjna kaczka. Nie był to na pewno zespół z Rady. 

 

ZEAOS A.Zielińska – nie ma wiedzy na ten temat. Przekaże informację   Dyrektorowi 

ZEAOS. 

 

Radna  E.Kotkowska – uważa, że  ostatnio  media  robią dużo  złej  polityki  na  rzecz 

naszych szkół  i  naszej oświaty.    

W odniesieniu do powyższego artykułu i posiadanej wiedzy nie było takiej sytuacji, aby 

zespół kontrolny nie został wpuszczony do Gimnazjum, bo w ogóle żaden z zespołów nie 

brał  udziału  jeszcze  w kontroli. 

W  momencie, kiedy na komisji podjęto działanie, że powołane będą 3 osobowe zespoły 

kontrolne, które będą wizytować szkoły i przedszkola, odebrała to tak, że te kontrole będą 

bardziej pomocnicze dla kadry pedagogicznej, dyrekcji szkół, żeby porównać szkoły na 

jakim etapie są  wyposażenia, jak funkcjonują, czy czegoś nie brakuje, na co zwrócić 

szczególną uwagę , czy nie trzeba dofinansować jednej szkoły względem drugiej  itd. 

Uważała, że  takie działanie ma przynieść efekt pozytywny zarówno dla szkół jak i  dla 

wiedzy, jak te szkoły faktycznie  funkcjonują  w rzeczywistości. Ponadto również jako 

nowa Rada, żeby zapoznać się z dyrektorami, kadrą. Była to jedynie tylko kwestia takiej 

wizytacji, a nie związana z żadną kontrolą. Natomiast media rozpisały się bardzo 

negatywnie  na ten temat. Już dużo wcześniej podano do wiadomości, że jak za dawnych 

czasów prowadzone są wizytacje szkół zupełnie bezpodstawnie i  niepotrzebnie. Później 

ukazały się informacje, że jest to nacisk Burmistrza , żeby skontrolować dodatkowo szkoły. 

Zapytała, jaka była podstawa przyjęcia takiego działania, skąd się to wzięło. Jaka była 

przesłanka, jaka jest podstawa wejścia do tych placówek. 

Nie chciałaby,  aby  było to  źle odebrane. Uważa, iż zrobiło się dużo szumu medialnego. 

Nie wie, czy te zespoły powinny tam iść. Może lepiej opierać się na tej wiedzy, którą 

dyrektorzy mogą przedstawić  w momencie, kiedy zostaną zaproszeni na komisję. 

Poprosiła  przewodniczącego komisji o przybliżenie tej kwestii. 

 



 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – zgadza się, że  tak te wizytacje miały wyglądać. 

Osobiście jest nowym radnym i nowym przewodniczącym komisji  i tworząc plan pracy 

komisji  na I  i  II półrocze 2015r.  posiłkował się planem pracy komisji z poprzednich 

kadencji. Tam zawsze był punkt -wizytacja placówek oświatowych. 

Polegało to na tym, że radni wizytowali szkoły w czasie różnych uroczystości  i  akademii. 

Zapytał  czy w przeszłości też były powoływane takie zespoły kontrolne. 

Uważa, że powinno to być w formie wizytacji i jakby pomocy dyrektorom i kadrze 

pedagogicznej. Intencją  nie  było kontrolowanie , bo od kontrolowania jest komisja 

rewizyjna. Zostało to źle odebrane  i zrozumiane. 

Statut gminy pozwala na tworzenie takich zespołów do wizytacji. Taka też była podstawa 

prawna i tym też się sugerowano. 

W rozmowach z dyrektorami szkół  wyjaśnił, jak ta wizytacja będzie wyglądała . 

Dyrektorzy odebrali to pozytywnie. 

 

Radna B.Błaszczykowska – nadmieniła, że obydwa artykuły prasowe dotyczyły tylko 

Gimnazjum w Kłobucku. Uważa, że można porozmawiać z byłym dyrektorem i wyjaśnić 

dlaczego   ukazały  się  takie  informacje. 

 

Radna  E.Kotkowska – rozmawiała  z  dyrektorem, który  stwierdził, iż  nie  ma  nic 

wspólnego z artykułem, który ukazał się w prasie. Osobiście sam był tym zaskoczony, bo 

nie było to prawdą. 

Jednocześnie zaniepokoiło ją to, iż ukazał  się  wzór ankiety o  charakterze obligatoryjnym, 

którą dyrektorzy mieliby wypełnić . 

Przy  podejmowaniu  takiej decyzji, nie  przypomina  sobie, aby była  mowa  o   ankiecie  o 

takim charakterze. Nie taki  był  cel powołanych  zespołów  kontrolnych. 

Zastanawia  się, czy  nie  zastąpić  tej  wizytacji  w momencie kiedy wystąpi jakiś  problem   

w danej  placówce  i  nie zamienić tego na wizytacje  problemowe. Zespoły  są  powołane  i   

taka  wizytacja  byłaby  przeprowadzana  w takiej  placówce, gdzie byłby dostrzegany    

jakiś  problem, zagrożenie  czyli  w momencie  gdyby coś  nieodpowiedniego się  zadziało. 

Byłaby wówczas jakaś  podstawa.   

Zasugerowała  również, czy nie  zamienić  terminów  tych wizytacji, które  zostały 

wyznaczone  na  miesiąc wrzesień, na taki bardziej  doraźny tryb , a nie   nakazujący  tą  

wizytację  w  określonym  terminie. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – kiedy ustalano arkusz wizytacji , że był  to tylko 

przykładowy wzór ankiety. Każdy z  zespołów  mógł  go zmieniać  według potrzeb. 

Był to dokument nieobligatoryjny, który miał tylko  pomóc . 

Jest za tym, aby jednak przeprowadzić te wizytacje, aby dyrektorzy przekonali się jakie są 

właściwe  intencje tych wizytacji. 

 

Radna  E.Kotkowska – generalnie wiadomo, że  szkoły  borykają  się   z  dużymi 

problemami  przede wszystkim  finansowymi. Czy po takiej kontrolnej wizytacji, jesteśmy 

w stanie rozwiązać ten problem, jeżeli wiadomo o nim już teraz, nie  trzeba  iść  nawet  do 

szkoły, żeby go rozwiązywać. Jest problem ze świetlicami, dojazdami dzieci do szkół, 



 

 

obsługą, opiekunów świetlicy itd. Tak naprawdę nie wiadomo jakiego rodzaju jest 

potrzebny sprzęt, w jakiej ilości, żeby klasa dobrze funkcjonowała. Nie wiadomo nawet co 

sprawdzać w takiej szkole.  

Jeżeli zaś  byłaby potrzeba skontaktowania się z dyrektorem szkoły, to równie dobrze 

można go zaprosić na posiedzenie komisji. 

Ponadto jest  ZEAOS,  który  tymi sprawami  kieruje, ma funkcję nadzorczą, kontrolną. 

Nie wie, czy w tej sytuacji,  te zespoły są zasadne. 

Zapytała, jak wygląda kwestia reprezentacji radnych na różnych uroczystościach  

odbywających się na danych placówkach  oświatowych  np. inauguracji roku szkolnego, 

zakończenia roku szkolnego itp. Czy dyrektorzy stosują jakieś zaproszenia , czy są one 

imienne czy też ogólne dla wszystkich radnych. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – do tej  pory wyglądało to tak, że radni byli 

zapraszani przez dyrektora danej  placówki. 

 

Radna  E.Kotkowska – jeśli byłoby zaproszenie ogólne dla radnych na jakąś  uroczystość 

w placówce  oświatowej, nie  musiałoby to być  zaproszenie   imienne,  można  by ustalić,  

który radny z danego terenu   reprezentowałby  Radę.   

 

Radny  T.Wałęga – odnośnie zespołów roboczych. Mamy umocowanie jeśli chodzi o statut 

do tworzenia takich zespołów – statut daje taką możliwość . 

Ma jednak taką wątpliwość  w temacie prawnym. Osobiście  nazywa  to spotkaniem 

roboczym, bo wizytacja  ma  wydźwięk  negatywny. 

 

Poprosił, aby z Radcą Prawnym T.Głębockim ewentualnie porozmawiać, czy są takie 

umocowania prawne, aby te zespoły kontrolne mogły dokonywać jakiś kontroli czy 

nawet samej wizytacji. 

 

Chciałby osobiście przespacerować się po szkołach, porozmawiać z dyrektorami, 

nauczycielami, być może w takich właśnie zespołach, nie robić tego doraźnie.  Z prostego 

powodu. Jeżeli jest np. taka sytuacja, że jest stołówka  np. do remontu w danej szkole , to 

chciałby wiedzieć, że oprócz tej stołówki jest jeszcze np. coś innego  co trzeba by było  w 

tej szkole  zrobić. Czasami jedną inwestycję można by powiązać  z drugą . W związku  z 

czym doraźnie interweniując w jakiejś szkole, będą mieli wiedzę o jednym temacie , a nie 

mogą mieć wiedzy o drugim. Później podejmowane są uchwały o przesunięciach  

środków w budżecie, gdzie przeznaczane są środki na jedną inwestycję , a mogłoby się 

okazać, że tą drugą należałby w tym momencie zrobić. 

Nigdy nie będzie wiadomym nic o danej szkole, jeśli  wizualnie na miejscu tego się nie 

stwierdzi . 

 

Jeszcze raz poprosił o skonsultowanie  z Radcą Prawnym T.Głębockim   tematu 

możliwości  przeprowadzenia  wizytacji   w  placówkach oświatowych   przez  zespoły  

robocze. 

 



 

 

Ponadto nadmienił, że w związku z tym, iż zmienili się dyrektorzy w 4  szkołach, to 

uważa, że gdyby  doszło  do takich  spotkań  roboczych, to termin  w  październiku   i 

listopadzie  byłby najbardziej  odpowiedni. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – stwierdził, iż nie sposób jest nie zgodzić się  z 

przedmówcami , osobiście pracuje w szkole i wie jakie szkoły mają problemy. W ZSP w 

Łobodnie największym problemem jest blok żywieniowy  i stołówka, która  została 

warunkowo  dopuszczona do użytkowania do końca roku  i  w roku bieżącym trzeba to 

zrobić. Jako radny z Łobodna  i nauczyciel z tej szkoły wie o tym, natomiast w zespole  

roboczym są inni  radni np. z Kamyka, z zewnątrz. W rozmowie na miejscu  w placówce, 

dyrektor może przekonać, że jest to sprawa ważna którą trzeba zrobić w najbliższym 

czasie. 

 

Radna  E.Kotkowska – stwierdziła, że nie ma takiej placówki  która nie miałaby potrzeb , 

gdzie byłoby wszystko. Jest tylko kwestia ustalenia, gdzie najpierw. 

 

Komisja przyjęła informację o  przygotowaniu  szkół  i przedszkoli  do  rozpoczęcia roku 

szkolnego 2015/2016.  

 

 

Ad.4.   

      Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 

Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 23 marca 2015r. w  sprawie  przyjęcia  Programu dla 

      rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”. 

 

Kierownik GOPS K.Janicka – uchwała została  zmieniona, ponieważ doszedł  nowy  

podmiot: Handel Detaliczny i Hurtowy Art. Przemysłowymi Bogdan Kempa, Kłobuck 

(dom towarowy MERKURY) oraz   sklep w Rynku im.Jana Pawła II , który  udzielił  10%  

ulgi  przy zakupie  obuwia  (ważne  do  31 lipca 2016r.). 

Do  dnia dzisiejszego,  GOPS  udało się  zawrzeć  porozumienia  z  dwudziestoma 

podmiotami. 

 

Radna  E.Kotkowska – uważa, że nie wnosi  to nic nowego i nietypowego do tego co 

zostało już uchwalone, dochodzi  tylko 1 dodatkowy podmiot, który należy przyjąć. 

Czy nie można tego zrobić w jakiś inny sposób.  

 

Radny T.Wałęga – proponuje zasięgnąć opinii  od  Radcy Prawnego T.Głębockiego czy jest 

możliwe jakieś  inne rozwiązanie. Czy istnieje możliwość, aby za każdym razem, gdy  

dojdzie nowy podmiot  nie  zasięgać opinii  rady. 

 

Kierownik GOPS K.Janicka – wyjaśniła, że GOPS  ma swojego Radcę prawnego, dlatego 

będzie rozmawiała  we wtorek czy jest   możliwość takiego rozwiązania. 

 

Radny T.Wałęga – proponuje, aby na sesji  któryś  z  radnych   zwrócił  się do Radcy 



 

 

Prawnego, aby wraz z Radcą Prawnym GOPS  wypracowali spójne  stanowisko w  tej 

kwestii. 

 

      Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu i 

      Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  

zmiany  uchwały  nr 48/VIII/2015  Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 23 marca 2015r. w  

sprawie  przyjęcia  Programu dla  rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla  rodziny-

Karta Dużej Rodziny”  

 

 

Ad. 5.  

Wypracowanie opinii   do  projektu uchwały w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach  na  ławników na  kadencję 2016-2019. 

 

Radna B.Błaszczykowska – zespół opiniujący zebrał się na posiedzeniu w dniu 9 lipca 

2015r.  i  dokonał  oceny formalnej  dokumentów  złożonych  przez  kandydatów  na 

ławników na kadencję 2016-2019.  

Stwierdzono, że zgłoszenia zostały złożone w terminie oraz spełniają wymagania 

formalne, w związku z powyższym Zespół przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej 

w Kłobucku w sprawie zasięgnięcia opinii  o tych kandydatach od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach. 

Po otrzymaniu tej opinii , Zespół przed przystąpieniem do wyborów przygotuje i 

przedstawi na  kolejnej Sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w 

szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 

 

      Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu i 

      Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 

zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego Policji  informacji  o kandydatach  na  

ławników  na  kadencję 2016-2019. 

  

Ad.6.  

Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – poprosi Radcę Prawnego T.Głębockiego , aby 

odniósł się jakie kompetencje mają  powołane zespoły do wizytacji placówek oświatowych 

Po otrzymaniu takiej opinii, przedstawi ją na następnym posiedzeniu komisji. 

 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji  Edukacji Publicznej, 

Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury, Sportu i Turystyki  T.Kasprzyk  o  godz. 12:25  

zamknął   posiedzenie.  

      

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk 

      Protokołowała:   Danuta Kowalik 
                                                                        


