
 

 

 
 

                                                                Protokół Nr 8/2015 

                                     z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, 

                                         Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury 

                                                                Sportu i Turystyki 

                                                      odbytego w dniu   22.06.2015r. 

 

 

Radni obecni wg załączonej listy obecności.  

 

      Proponowany  porządek posiedzenia:  

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołu Nr  7/2015  z  dnia  20.05.2015r. 

     /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 projektu uchwały   w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania 

     finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014. 

4.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

     Kłobucka absolutorium z  tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 

5. 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”. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

    Problemów Alkoholowych oraz z Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii. 

7. Plany dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.  

8. Przyjęcie planu pracy komisji na II półrocza 2015r. 

9. 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. 

 

Przedstawił  proponowany porządek obrad komisji. 

 

Sekretarz Gminy Kłobuck S.Piątkowska w imieniu Burmistrza Kłobucka J.Zakrzewskiego 

poprosiła o wprowadzenie  do porzadku obrad komisji  następujących projektów uchwał:  

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


 

 

1. Projekt uchwały w sprawie  powołania zespołu do spraw wyboru ławników. 

2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum 

    ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015r. 

         

      Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do porządku obrad 

komisji w/w projektów uchwał. 

 
      Porządek  posiedzenia  komisji  po wprowadzeniu   nowych  projektów  uchwał:  

 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołu Nr  7/2015  z  dnia  20.05.2015r. 

     /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 projektu uchwały   w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania 

     finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014. 

4.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

     Kłobucka absolutorium z  tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 

5. 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”. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

    Problemów Alkoholowych oraz z Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii. 

7. Plany dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.  

8. Przyjęcie planu pracy komisji na II półrocza 2015r. 

9.  Wypracowanie opinii  do projektu   uchwały w sprawie  powołania zespołu do spraw 

     wyboru ławników. 

10. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum 

      ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015r. 

11. Sprawy różne. 

 

      Komisja jednogłośnie pozytywnie  przyjęła  porządek  posiedzenia komisji wraz z 

wprowadzonymi zmianami. 

          

  

Ad.2  

Przyjęcie protokołu Nr  7/2015  z  dnia  20.05.2015r. 

 

Komisja nie wniosła  uwag  do projektu protokołu. 

 

Komisja jednogłośnie  przyjęła projekt protokołu Nr 7/2015  z dnia  20.05.2015r. 

 

 

 

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


 

 

 

Ad.3  

Wypracowanie   projektu    uchwały   w    sprawie  zatwierdzenia    sprawozdania 

finansowego   i    sprawozdania   z    wykonania    budżetu   za   rok 2014 

 

Skarbnik K.Jagusiak -  przypomniała, że sprawozdania finansowe, to są sprawozdania 

które radni otrzymali w zakresie bilansu budżetu , bilansu jednostki rachunku zysków i 

strat i zmian w funduszu jednostki. Oprócz tego na koniec marca 2015r. zostało 

dostarczone radnym sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014. 

W zakresie tych wszystkich sprawozdań , a w szczególności sprawozdań  dot. oświaty i 

wychowania, kultury i sportu budżet został wykonany prawidłowo .Praktycznie 

większość wydatków została wykonana w dość wysokim % zarówno jeśli chodzi o 

wydatki bieżące  jak i majątkowe . Ogółem wydatki zostały wykonane w 97%  przy czym 

np. w dziale oświata i wychowanie  w 99%.  

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – dodał, że na posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej , 

która odbyła się w dniu 1 czerwca 2015r. członkowie tej  komisji omówili część zagadnień 

związanych z wykonaniem budżetu za rok 2014  . Komisja Rewizyjna sporządziła opinię o 

wykonaniu budżetu Gminy Kłobuck za rok 2014. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2014r. 

/Za pozytywną opinią głosowały  3 osoby,   przeciwko – 2 osoby, wstrzymujących się – 0 

głosów/ 

 

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

      Turystyki  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 

      zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  i  sprawozdania  z  wykonania  budżetu   

      za  rok  2014. 

       

 

 

Ad.4    

Wypracowanie opinii do projektu uchwały  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi 

Kłobucka absolutorium z  tytułu wykonania budżetu za rok 2014 

 

Skarbnik K.Jagusiak – projekt uchwały wymaga uzupełnienia  poprzez dodanie  w pkt 6 

uchwały, którą otrzymano później niż był sporządzony projekt uchwały  tzn. Uchwały Nr 

4200/VI/118/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kłobucku. 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Wszystkie elementy  dot. prawidłowości podjęcia uchwały zostały spełnione , czyli Radni 

zapoznali się z punktami  od  1-6  projektu uchwały w sprawie absolutorium. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – dodał, że na posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej  z 



 

 

dnia 1 czerwca 2015r. Komisja  Rewizyjna wypracowała  uchwałę w sprawie: udzielenia  

absolutorium Burmistrzowi Gminy Kłobuck za rok 2014 

Wniosek przyjęto w głosowaniu  jawnym następującym stosunkiem głosów: 

za udzieleniem absolutorium  - 3 głosy, 

przeciwko udzieleniu absolutorium – 2 głosy, 

wstrzymujących się – 0 głosów. 

 

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

      Turystyki   jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 

      udzielenia   Burmistrzowi   Kłobucka   absolutorium z  tytułu wykonania budżetu  

      za rok 2014. 

 

 

 

Ad.5  

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 – w momencie, kiedy przystępują kolejne podmioty do Karty 

Dużej Rodziny  trzeba dokonać zmiany Załącznika Nr 1 . 

Pozyskano 3 nowe podmioty gospodarcze, dlatego został zmieniony Załącznik Nr 1. 

 

 

      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.6  

Sprawozdanie    z   realizacji   Gminnego   Programu    Profilaktyki   i   Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz   Gminnego Programu  o Przeciwdziałaniu  Narkomanii  

 

Przew. Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  J. Krakowian – od 2015r. 

Komisja działa w mniejszym składzie  (5 osób). Swoją wypowiedź podzielił na 2 części, bo 

komisja ma  dwa cele : pierwszy to zwalczanie  alkoholizmu i narkomanii . W związku z 

tym komisja zawsze w każdy wtorek ma swoje posiedzenia, na które zaprasza osoby, 

które są wzywane na rozmowy  dot. problemów alkoholowych . Wnioski są składane albo 

przez rodzinę lub przez instytucje do tego uprawnione  np. przez Policję . Wtedy komisja 

rozpatruje takie wnioski. 

Do GKRPA w Kłobucku wpłynęło w okresie sprawozdawczym 19 wniosków o podjęcie 



 

 

czynności zmierzających do obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu. 

W związku z powyższym wysłano łącznie 70 wezwań do osób  podejrzanych  o 

uzależnienie i osób współuzależnionych od alkoholu. Oczywiście komisja posiada 

odpowiednie możliwości prawne . Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie 

Rejonowym w Częstochowie GKRPA skierowała 13 wniosków o orzeczenie 

obowiązkowego leczenia odwykowego. 

W  celu  zgromadzenia  dokumentacji  do Sądu  Rejonowego  w Częstochowie  zlecono 

wykonanie 32 wywiadów policyjnych i 32 wywiadów środowiskowych. 

W zakresie badania biegłych sądowych wydano 13 opinii biegłego psychologa oraz 13 

opinii biegłego psychiatry. 

GKRPA w Kłobucku przeprowadziła 13 kontroli w placówkach handlowych i 

gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 

wydała 16 pozytywnych postanowień w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck w tym 3 zezwolenia jednorazowe. 

 

Oprócz tego, co tydzień w każdą środę w MOK , GKRPA w Kłobucku prowadzi dyżury w 

Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii przy  Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin 

Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku przy ul. Targowej 1, gdzie dyżury pełnią członkowie 

GKRPA w Kłobucku.  

Budżet komisji jest  bardzo duży. 

Został zatwierdzony Uchwałą Nr 10/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

11.12.2015r. na kwotę 328.000 zł. Ponadto Uchwałą Nr 63/X/2015 z dnia 26.05.2015r. 

dokonano zwiększenia planu wydatków na działalność profilaktyczną o kwotę, która 

pozostała z roku ubiegłego tj. 76.080,36 zł. 

W okresie sprawozdawczym 2015r. zostały zrealizowane następujące zadania: 

1.Kluby sportowe:                                                                           - 116.000 zł, 

2.Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL” -   13.500 zł, 

3.Związek Harcerstwa Polskiego w Kłobucku                           -   12.000 zł, 

4.Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku    -     5.000 zł, 

5.Aktywizacja Małej Społeczności w Nowej Wsi                       -     3.000 zł 

6.Ponadregionalne  Stowarzyszenie Edukacyjne  „Wieniawa”-     5.000 zł 

Pozostałe  środki  zostaną podzielone po  2 otwartym  konkursie ofert  na realizację  zadań 

własnych Gminy Kłobuck. Otwarcie ofert w dniu 17.06.2015r. 

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami udzielono pomocy 

w formie  zasiłków celowych  na kwotę 16.000 zł. 

W  ramach  udzielania  pomocy  rodzinom, w których występują  problemy  alkoholowe 

sfinansowany będzie wypoczynek letni  dla 26 dzieci w  tym: 21 dzieci wyjedzie w góry,  

5 dzieci wyjedzie nad morze. Termin kolonii przewidziany jest w okresie lipiec-sierpień 

przy współudziale GOPS w Kłobucku. W Harmonogramie Działań Profilaktycznych  na 

2015r. przewidziano 20.000 zł  na  organizację  w/w  wypoczynku. 

Na organizację  półkolonii  zimowych dla dzieci  i  młodzieży  z  Gminy  Kłobuck  przy 

współudziale  Towarzystwa  Salezjańskiego  w  Kopcu wykorzystano  środki  o  łącznej 

wartości 1.500 zł. 

Na  rzecz   działalności  GKKPA  w Kłobucku   została  wykorzystana   kwota  o   łącznej 



 

 

wysokości  10.420 zł     tytułem: 

- wydatków związanych  z wydanymi opiniami biegłych sądowych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu  -  2.600 zł, 

- diet  dla  przewodniczącego  i  członków  komisji     -  7.020 zł, 

- zakup  znaków opłaty  sądowej      -  800 zł. 

Z rezerwy będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano wydatki w łącznej 

wysokości 11.400,42 zł : 

- koncert zespołu „Kobranocka” dla młodzieży z Gminy Kłobuck                          3.570,00 zł, 

- koncert profilaktyczny pt.”Ku wolności „ dla dzieci gimnazjalnej                       1.500,00 zł, 

- zakup klocków  Lego na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Publicznej  Szkoły 

Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie                     2.500,00 zł, 

- zakup medali oraz zorganizowanie poczęstunku dla uczestników Turnieju Piłkarskiego  

przy UKS Akademia sportu Kłobuck                                                                           2.000,00 zł, 

-  poczęstunek podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka                             1.830,42 zł 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała  ile było   konsultacji  odnośnie    narkomanii . Czy jest 

jakaś  potrzeba i zainteresowanie takimi konsultacjami . 

 

Przew. Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  J.Krakowian –jeżeli 

chodzi o alkohol, to  na bieżąco są 3-4 osoby  z  takim problemem, który  istnieje  na co 

dzień i rodziny zgłaszają te osoby. Natomiast jeśli chodzi o narkomanię,  jest to cały czas  

w Kłobucku  temat   którego  się  nie   porusza. Osobiście  kiedy był  na dyżurze , to były  

jedynie  2 telefony na zasadzie zapytań w sprawie lokalizacji punku, gdzie można  zgłosić 

się  z takim problemem. Natomiast  problem fizycznie polega na tym, że nikt się nie 

zgłasza.  

Zorganizowano koncert profilaktyczny „Ku wolności” nt. narkomani  i  wydatkowano  na 

ten cel 1.500 zł. Zaproszona została młodzież gimnazjalna z naszych szkół  oraz młodzież  

ze  szkół  średnich.  

Problem narkomani istnieje, ale tak naprawdę nie ma dokładnej diagnozy jaka to jest 

skała. Takie dane być może posiada Policja. 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała, czy jest  współpraca  z Policją.  

 

Przew. Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  J.Krakowian – 

oczywiście współpracujemy z Policją, ale są to dane wrażliwe, których nie posiadamy. 

Jest taka Sekcja do spraw nieletnich, która te sprawy prowadzi. Cały czas jest to temat 

tabu, ale ustawa nakłada, że taki punk konsultacyjny musi być . 

 

Radna E.Kotkowska – czy  współpracujemy ze szkołami , pedagogami, którzy mają 

najbliższy  kontakt  z  dziećmi  i młodzieżą.   

 

Przew. Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  J.Krakowian – wyjaśnił, 

że  dyrektorzy szkół  odpowiadają  za młodzież, która jest na terenie szkoły, natomiast  na 

terenie szkoły narkotyków nie sprzedaje się i  nie podaje .   



 

 

 

Z posiadanych informacji wynika, że problem narkotykowy istnieje szczególnie w 

godzinach    wieczornych, późno wieczornych  na targowisku gdzie jest możliwość  ich 

kupienia, natomiast zajmuje się tym Policja i to należy do ich kompetencji. 

 

Radna E.Kotkowska – uważa, że może zrobić  jeszcze więcej tej profilaktyki  wizualnie 

widocznej  m.in. koncerty, prelekcje w szkołach, banery, plakaty itd. 

 

Przew. Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  J.Krakowian – dzisiaj 

można tylko   profilaktycznie działać, natomiast  komisja nie ma prawnych umocowań, 

aby skierować narkomana  na  jakiekolwiek leczenie.  

Jeśli chodzi o  walkę z  alkoholem, to  są  różne  sposoby,  można  skierować osobę  na 

leczenie albo skierować sprawę do sądu. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – w uzupełnieniu   powyższych wypowiedzi,   

uważa, że w Kłobucku  chyba  nie ma potwierdzenia, że ktoś jest narkomanem. Może 

znajdą się 1 czy 2 osoby. Problem nie dotyczy tych prawdziwych narkotyków, bo one są za 

drogie,  a jedynie dopalaczy. Tych dopalaczy jest tak dużo i taka  jest  ich  różna struktura,  

że nigdy nie wiadomo co to jest. W związku z tym jest duży  problem z dziećmi  i 

młodzieżą, bo nie wiadomo co zażywają. Za wychowanie dzieci odpowiadają rodzice. 

Wakacje, to jest ten czas, kiedy to ten rodzic, nie szkoła ani komisja,  w szczególności  jest  

odpowiedzialny za to wychowanie i zachowanie swojego dziecka. Próba 

usprawiedliwiania rodziców, że ktoś za nich ma przejąć to wychowanie, to jest 

nieodpowiednie. Żadna komisja problemu narkomani  nie rozwiąże. 

 

  

 

Ad. 7 

Plany   dotyczące   wypoczynku   dzieci   i    młodzieży   w   okresie    wakacyjnym 

 

Kierownik GOPS K.Janicka – działania w   zakresie  organizacji wypoczynku dzieci   i 

młodzieży  są organizowane  wspólnie  z   GKRPA .   

W ramach tej współpracy  zorganizowany będzie  będzie  wypoczynek letni  dla 21 dzieci  

gdzie organizatorem jest GOPS. Są to kolonie w Czorsztynie  w Willi  „Karolina” . 

Liczba osób z kadry opiekuńczo-wychowawczej  - 2   (1 wychowawca i 1 kierownik 

kolonii), 

termin wypoczynku: 29.07.2015r. - 07.08.2015r. 

Koszt wypoczynku 1 dziecka : 650 zł – jest to wyłącznie koszt zakwaterowania i 

wyżywienia uczestników. 

Drugi wyjazd  dla 5 dzieci  organizatorem jest  Związek Harcerstwa Polskiego , Hufiec 

Kłobuck,  a miejscem wypoczynku jest Ośrodek Wypoczynkowy „Koral” Łeba. 

Termin wypoczynku: 02.08.2015r. - 13.08.2015r. 

Koszt wypoczynku: 1.150 zł / osoby. 

Koszty kolonii obejmują: koszty transportu, ubezpieczenie NNW, koszty zakwaterowania 



 

 

i wyżywienia uczestników, koszty opieki  wychowawczej, medycznej i ratownika. 

Dyrektor OSiR J.Krakowian – w okresie wakacyjnym, przez cały okres będzie działał 

basen kryty. Jak co roku w tym okresie, Burmistrz obniży bilety wstępu dla dzieci i 

młodzieży . Już na początku wakacji uruchomione zostanie kąpielisko na Zakrzewie. 

Będzie ono zabezpieczone przez  3  ratowników w godz.10:00 rano do godz. 18:00 wieczór. 

Czynne będzie codziennie.   

Aby było bezpiecznie, poprosił Naczelnika Wydziału Prewencji  Policji w Kłobucku  oraz 

dzielnicowych  o współpracę , aby  czas wakacyjny  przebiegał  w sposób prawidłowy. 

W wakacje, szkoły są zamknięte dla uczniów. W tym czasie dyrektorzy planują 

przeprowadzenie niezbędnych remontów, żeby we wrześniu szkoły mogły prawidłowo 

funkcjonować.  

Z zebranych od dyrektorów szkół informacji wynika, że nie  ma organizowanych żadnych 

wyjazdów na kolonie, obozy itp. Czynne natomiast będą boiska przy szkołach. 

Natomiast  takie  wyjazdy na  wypoczynek wakacyjny  dla dzieci  i młodzieży organizują  

również  parafie, Caritas,  Towarzystwo  Salezjańskie   w  Kopcu  itd. 

Będzie  przez cały czas  czynny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Orliki. 

Jeśli chodzi o basen kryty, to w ubiegłym tygodniu przeszedł kontrolę SANEPIDU , który 

stwierdził, że jest czysty i zdatny do kąpieli . 

 

Dyrektor MOK B.Marszał-Kościelniak – w  MOK również  jest organizowany  

wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży.   

Zwróciła się do Burmistrza o  dodatkowe środki w wysokości 2.400 zł na projekcje  dla 

dzieci , ponieważ pieniądze, które mieli zabezpieczały tylko projekcje w miesiącu lipcu. 

W lipcu będzie 5 projekcji, w sierpniu 4 projekcje. Są to projekcje dla dzieci  zawsze w 

każdą  środę o godz. 10:00. 

Oprócz tego instruktorzy będą prowadzili różnego rodzaju zajęcia: taneczne, muzyczne, 

plastyczne, różnego rodzaju konkursy itd. 

Można również skorzystać z wyjazdów na wycieczki, które nie są drogie. Organizowane 

są przez Regionalny Ośrodek PTTK z którym MOK bardzo blisko współpracuje  i  jeżeli 

ktoś jest chętny pojechać na wycieczkę, to  będzie zamieszczony cały program  

opracowany przez ROP PTTK, gdzie zamieszczone będą propozycje wyjazdu z dziećmi.  

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – podziękował wszystkim za przedstawienie planów 

wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. 

 

 

Ad. 8 

Przyjęcie planu pracy komisji na II półrocza 2015r. 

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – przedstawił propozycję planu pracy komisji na II 

półrocze 2015r. 

 

 

Lipiec  2015r. 



 

 

- sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady Miejskiej. 

 

Sierpień 2015r. 

-przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016, 

-sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady Miejskiej. 

 

Wrzesień 2015r. 

-podsumowanie Akcji Lato 2015, 

-sprawozdanie komisji powołanych do wizytowania placówek oświatowych w Gminie 

Kłobuck, 

-sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady Miejskiej. 

 

Październik 2015r. 

-informacja o dostępności do świadczeń medycznych mieszkańców Gminy Kłobuck, 

-sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady Miejskiej. 

 

Listopad 2015r. 

-merytoryczna ocena projektów zadań inwestycyjnych na 2015 rok w zakresie kompetencji 

komisji, 

-sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady Miejskiej. 

 

Grudzień 2015r. 

-podsumowanie pracy Komisji w roku 2015, 

-opracowanie planu pracy na I półrocze 2016 roku, 

-sprawy bieżące kierowane na Sesję Rady Miejskiej. 

 

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

Turystyki  jednogłośnie  przyjęła  plan  pracy  na  II półrocze 2015r. 

 

 

Ad. 9 

Wypracowanie opinii  do projektu   uchwały  w  sprawie  powołania  zespołu  do  spraw 

wyboru ławników. 

 

Sekretarz S.Piątkowska – zgodnie z wytycznymi, które przekazało nam Kolegium Sądu 

Okręgowego w Częstochowie  dla Gminy Kłobuck  ustalono następującą liczbę ławników 

do wyboru przez Radę na kadencję 2016-2019: 

-do Sądu Okręgowego w Częstochowie  -  3 

                                w tym do Sądu Pracy  -  1 

-do Sądu Rejonowego w Częstochowie   -  4 

                                w tym do Sądu Pracy  -  2 

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

przed przystąpieniem do wyborów, Rada powołuje Zespół, który przedstawia Radzie na 

sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach w szczególności w zakresie spełnienia przez 



 

 

nich wymogów określonych w ustawie. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne ze względu na 

przepis obligujący radę do wykonania zadania określonego ustawą.  

 

Przewodniczący Komisji T.Kasprzyk – kandydatury członków tego zespołu 

przedstawione  zostaną  na  sesji. 

Komisja nie  wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

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

Turystyki  jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie  powołania  

zespołu  do  spraw  wyboru ławników. 

 

 

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały w sprawie  utworzenia  odrębnego obwodu  głosowania  w  referendum 

ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015r. 

 

Kier.OR A.Wierus – zgodnie z art. 12 § 4 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks 

wyborczy , w zakładzie  opieki  zdrowotnej (szpitalu), w  którym   w   dniu   wyborów 

przebywać  będzie  co najmniej 15 wyborców, rada gminy na  wniosek Burmistrza tworzy 

odrębny obwód głosowania. Nieutworzenie obwodu odrębnego jest możliwe wyłącznie w 

uzasadnionych  przypadkach  na  wniosek  kierownika  zakładu  opieki  zdrowotnej. 

Powyższe  przepisy, na  podstawie   art. 6 ust. 2 ustawy  z  dnia 14 czerwca 2003r. o 

referendum ogólnokrajowym stosuje się odpowiednio do obwodów odrębnych 

utworzonych w celu przeprowadzenia  referendum ogólnokrajowego. 

Z przesłanego w tej sprawie pisma Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 czerwca 

2015r.  wynika, że   mimo  niewydania  dotychczas  postanowienia Prezydenta RP   o 

zarządzeniu referendum, nie ma przeciwwskazań, aby obwody odrębne zostały 

utworzone. 

Zakładając, że referendum odbędzie się 6 września br., to zgodnie z obowiązującym 

wówczas kalendarzem referendalnym , obwody odrębne należy utworzyć w terminie do 

23 lipca br. 

 

 

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

      Turystyki  jednogłośnie   pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 

      utworzenia   odrębnego  obwodu  głosowania  w  referendum  ogólnokrajowym 

       planowanym  na  dzień   6 września 2015r. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ad. 9 

Sprawy różne. 

 

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – poinformował, że Burmistrz ogłosił  konkurs na 

stanowisko dyrektora: 

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku, ul. Baczyńskiego2 , 

2. Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku, ul. Szkolna 1, 

3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4, 

4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku, ul. Szkolna 5. 

Oferty mają być składane w terminie do 15 lipca 2015r.  

 

 

 

 

 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji  Edukacji Publicznej, 

Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury, Sportu i Turystyki  T.Kasprzyk  zamknął   

posiedzenie.  

 

      

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk 

      Protokołowała:   Danuta Kowalik 

                                                                            

 

 

 

 

 

 


