
 

 

Projekt                                                      Protokół   Nr 13/2015 

z posiedzenia  Komisji  

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej 

         Kultury, Sportu i Turystyki 

odbytego  w  dniu 8.12.2015r. 

 
 

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności. 

 

Proponowany  porządek posiedzenia:  

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia  trybu  udzielania  i 

     rozliczania  dotacji  ze  środków  budżetu  gminy  na  prowadzenie  szkoły  publicznej 

     przez  podmioty  inne  niż jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu 

     kontroli  prawidłowości  ich  pobierania  i  wykorzystania. 

3.  Wypracowanie opinii do  projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

       rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej  

       formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

       wykorzystania. 

4.   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,  iż  na  posiedzeniu    obecnych  

jest  8 członków  komisji. Zgodnie z   § 44  ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck, posiedzenie 

komisji  jest  prawomocne.    

   

      Przedstawił  proponowany  porządek  obrad  komisji. 

 

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

Turystyki  jednogłośnie  przyjęła  proponowany  porządek  posiedzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Ad.2 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu  udzielania  i 

rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej 

przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

 

Dyrektor ZEAOS   J.Krakowian – w imieniu Burmistrza złożył  autopoprawkę do 

podstawy prawnej , dot. wykreślenia zapisu Dz.U. z   2013 r. , poz. 594 z późn.zm.  i  

wprowadzenie zapisu  T.j. Dz.U. z 2015r. , poz. 1515. 

W ostatnim roku dochodzi do wielu zmian  w ustawie o systemie oświaty. 

Art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015r.  zmieniającej ustawę o systemie oświaty, nakłada na 

gminę obowiązek zmiany uchwał podjętych na podstawie art. 80 ust. 4 zmienianej ustawy, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Zgodnie  z art. 80  ust. 4 zmienionej ustawy o systemie oświaty, projekt uchwały ustala 

tryb udzielania i rozliczania   dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez 

podmioty inne niż j.s.t. oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i 

wykorzystywania. Projekt uchwały określa w szczególności podstawy obliczania dotacji, 

zakres danych i termin składania wniosku o udzielenie dotacji, termin i sposób rozliczenia 

dotacji oraz procedurę kontroli udzielonej dotacji przez organ dotujący. 

Projekt uchwały  w § 2 wprowadzono  słownicze  pojęcia stosowane  w uchwale. 

W  § 3  uściślono określenie podmiotu otrzymującego dotację , chodzi o szkołę publiczną. 

W § 7 ust. 4 dodano zapis dot. terminów przekazywania dotacji  na rachunek bankowy 

szkoły. 

W §  9 i 10 rozszerzono  zapis o trybie kontroli. 

Jak wiadomo, gmina udziela dotacji takim podmiotom jak: szkoły katolickie na terenie 

naszej gminy (2 szkoły), 1 punkt przedszkolny na ul. Szkolnej w Kłobucku  oraz  punkt 

przedszkolny  w Łobodnie.  

Uchwała ta musi wejść w życie  po  upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego, czyli musi wejść w życie jeszcze w tym roku   aby 

od 1 stycznia 2016 roku mogła funkcjonować w takim  brzmieniu. 

 

Radny A.Tokarz – nawiązał do słowniczka pojęć użytych w uchwale , chodzi o § 2 ust.1 

szkole publicznej należy przez to rozumieć  publiczne szkoły podstawowe z oddziałami 

przedszkolnymi …........ , czyli jest tu omawiany jakby jeden podmiot  oświatowy. 

Przyglądał się   uchwałom w innych samorządach  i widzi, że jest to jednak wydzielone . 

Jak Dyrektor wcześniej wyjasnił, że jest jeden punkt  przedszkolny na ul. Szkolnej , więc 

nie należy go łączyć z żadną szkołą podstawową , bo jest to oddział  przedszkolny. Zapytał 

, czy jest to przedszkole publiczne czy niepubliczne.  

Uważa, że  należałoby  rozróżnić   publiczne  szkoły podstawowe   i   oddziały  

przedszkolne.  

 

Skarbnik K.Jagusiak – w tej uchwale nie chodzi o przedszkole, które funkcjonuje na ul, 

Szkolnej . To przedszkole to jest inna forma  wychowania przedszkolnego i to nie jest 

oddział przedszkolny. Oddziały przedszkolne  to są oddziały, które  są prowadzone   dla  



 

 

zerówkowiczów w ramach szkoły podstawowej.  

Uchwała dot. tylko podmiotów publicznych  czyli takich, które  wykonują program 

nałożony  przez Ministra Edukacji,  ponadto wykonują  nieodpłatne kształcenie . Jeśli już 

konkretyzacja na naszym terenie dot. to wyłącznie  Towarzystwa  Przyjaciół Szkół 

Katolickich , które  prowadzą  2 szkoły: szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi  

(zerówkowicze)  na Smugach, Gminazjum na Smugach  i  2 szkoły w Lgocie, czyli szkoła 

podstawowa z oddziałem przedszkolnym i Gimnazjum. Tylko  tych szkół dotyczy ta 

uchwała. 

 

 

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

Turystyki  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

trybu  udzielania  i  rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły 

publicznej   przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu  i  

zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  pobierania  i wykorzystania. 

 

 

 

      Ad.3 

Wypracowanie opinii do  projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej  

formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 

 

Dyrektor ZEAOS  J.Krakowian – w imieniu Burmistrza złożył  autopoprawkę do 

podstawy prawnej , dot. wykreślenia zapisu Dz.U. z   2013 r. , poz. 594 z późn.zm.  i  

wprowadzenie zapisu  T.j. Dz.U. z 2015r. , poz. 1515. 

Art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. zmieniającej ustawę o systemie oświaty nakłada na 

gminę obowiązek zmiany uchwał  podjętych na podstawie art. 90 ust.4 zmienianej ustawy, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Zgodnie z art. 90 ust. 4 zmienionej ustawy o systemie oświaty projekt uchwały ustala tryb 

udzielania i rozliczania dotacji dla innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego 

oraz  tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. Projekt 

uchwały określa w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych i termin 

składania wniosku o udzielenie dotacji, termin i sposób rozliczenia dotacji oraz procedurę 

kontroli udzielonej dotacji przez organ dotujący. 

Zmiany w projekcie dot.: 

w § 3  zmieniono zapis dot. zasady naliczenia wysokości dotacji  

w § 7 ust.4 dodano zapis dot. terminu przekazywania dotacji na rachunek bankowy 

podmiotu dotowanego. 

 

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

Turystyki  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i  rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej  



 

 

formy  wychowania  przedszkolnego oraz  trybu  i  zakresu kontroli prawidłowości   ich 

      wykorzystania. 

 

      Ad.4 

      Sprawy różne 

 

      Nie wniesiono 

 

 

      Wobec  zrealizowania   porządku   posiedzenia, Przewodniczący  Komisji  Edukacji 

Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu  i Turystyki        

zamknął   posiedzenie.  

 

      

Przewodniczył:   Tomasz Kasprzyk 

      Protokołowała:   Danuta Kowalik 

                                  

 


