
 Projekt
                                                              Protokół   Nr  6/2016

z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki

    odbytego w dniu  29.08.2016r.

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.  Przyjęcie  protokołów :
      - Nr 4/2016  z  dnia  20.06.2016r. 
      - Nr 5/2016  z  dnia  11.07.2016r.
      /projekty protokołów zostały umieszczone na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego
      w  bip.gmina  klobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
      -Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,
       Sportu  i  Turystyki, 
      -projekty protokołów z komisji,   -projekt  protokołu Nr  4/2016  z  20.06.2016r. 
                                                                   -projekt  protokołu Nr  5/2016  z  11.07.2016r. 
3. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie   sprawie   regulaminu
    przyznawania  i  wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów  szkół podstawowych,
    gimnazjalnych  i   ponadgimnazjalnych    funkcjonujących  na   terenie  Gminy   Kłobuck
    Stypendium   Burmistrza   Kłobucka   w   ramach   Lokalnego   Programu   Wspierania
    Edukacji   Uzdolnionych  Dzieci   i   Młodzieży.
4. Przygotowanie   szkół   i  przedszkoli  do  rozpoczęcia  roku   szkolnego  2016/2017.
5.  Sprawy różne.

Ad.1 

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   jest
obecnych 7  na  11   członków  komisji. Zgodnie  z   § 44  ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck,
posiedzenie  komisji   jest   prawomocne. 

      Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia komisji.



      Na   wniosek   Dyrektora   ZEAOS J.Krakowiana   zaproponowano  zmianę  porządku  
obrad . Najpierw  byłby rozpatrywany   pkt 4   a  potem  pkt 3   z uwagi na to, iż  o  godz. 
10:00   Dyrektor   uczastniczy   w komisji  egzaminacyjnej  o awans  zawodowy   
nauczycieli .

Proponowany  porządek posiedzenia   po  zmianie: 
1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.  Przyjęcie  protokołów :
      - Nr 4/2016  z  dnia  20.06.2016r. 
      - Nr 5/2016  z  dnia  11.07.2016r.
      /projekty protokołów zostały umieszczone na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego
      w  bip.gmina  klobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
      -Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,
       Sportu  i  Turystyki, 
      -projekty protokołów z komisji,   -projekt  protokołu Nr  4/2016  z  20.06.2016r. 

                                                                   -projekt  protokołu Nr  5/2016  z  11.07.2016r. 
      3. Przygotowanie   szkół   i  przedszkoli  do  rozpoczęcia  roku   szkolnego  2016/2017.
      4. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie   sprawie   regulaminu

    przyznawania  i  wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów  szkół podstawowych,
    gimnazjalnych  i   ponadgimnazjalnych    funkcjonujących  na   terenie  Gminy   Kłobuck
    Stypendium   Burmistrza   Kłobucka    w    ramach   Lokalnego   Programu   Wspierania

          Edukacji   Uzdolnionych   Dzieci   i   Młodzieży.
      5.  Sprawy różne.

    Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,
Sportu   i  Turystyki   T.Kasprzyk    jednogłośnie   przyjęła     porządek  posiedzenia
komisji   wraz  ze  zmianą.

     

      Ad.2

Przyjęcie  protokołów :
- Nr 4/2016  z  dnia  20.06.2016r. 
- Nr 5/2016  z  dnia  11.07.2016r.
  /projekty protokołów zostały  umieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego
    w  bip.gmina  klobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
    -Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,
      Sportu  i  Turystyki, 
     -projekty protokołów z komisji,   -projekt  protokołu Nr  4/2016  z  20.06.2016r. 
                                                                  -projekt  protokołu Nr  5/2016  z  11.07.2016r. 

Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu
i   Turystyki,   jednogłośnie    przyjęła    protokoły   Nr 4/2016    z   dnia  20.06.2016r.    oraz
Nr 5/2016   z   dnia  11.07.2016r.



Ad.3. 
Przygotowanie   szkół   i  przedszkoli   do  rozpoczęcia   roku   szkolnego  2016/2017.
 
Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – przybliżył    temat   dot.  przygotowania  szkół   i  
przedszkoli    do   rozpoczęcia   nowego   roku  szkolnego 2016/2017.
Nadmienił, że sytuacja w oświacie jest bardzo dynamiczna w całej Polsce , czeka nas 
poważna reforma  oświatowa  związana z likwidacją gimnazjów,  skróceniem  cyklu 
nauczania w podległych  szkołach.
W  ciągu  najbliższych  dwóch  lat  będzie  bardzo wiele  zmian, a co za tym idzie  również
zmian finansowych.
Najistotniejsza rzecz, która w ostatnim czasie dotknęła całą Polskę,  to była sprawa  naboru
do klas pierwszych.
Ogólnie  w  Gminie Kłobuck  do I klas szkół podstawowych przyjęto 52  dzieci :
w Szkole Podstawowej Nr 1  w Kłobucku – 14 dzieci,
Szkole  Podstawowej  Nr 2  w  Kłobucku – 14 dzieci,
ZSP w Kamyku  -  8 dzieci,
ZSP w Łobodnie - 8 dzieci,
ZS  w Libidzy      - 8 dzieci,
natomiast  w  ZS  w Białej  nie  udało  się  utworzyć  I  klasy , gdyż warunek był taki, że  
musi być co najmniej  7 dzieci, a było tylko 2 chętnych. Rodzice  postanowili te  dzieci 
posłać do  Częstochowy. 
Jeżeli chodzi o przedszkola, to są pełne, każde dziecko znalazło miejsce . Jednakże 
sytuacja może ulec zmianie, dlatego że rodzice w pierwszych dniach września  te małe 
dzieci zabierają.
Jest sytuacja niepokojąca, jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne. Z roku na roku tych 
dzieci przybywa. Dzisiaj prawie  20 dzieci  jest dowożonych przez rodziców. Musimy 
płacić za dojazdy . Pojawił się poważny problem, ponieważ doszło 2 dzieci  gdzie rodzice 
poprosili aby  były one  dowożone  naszym  autobusem, natomiast  w autobusie  jest  
tylko  9 miejsc, a jest 10 dzieci. Istnieje w tej chwili taki problem, że być może trzeba będzie
dokonywać  dwukrotnego  dojazdu  do  Częstochowy  i  dwukrotnego powrotu,  czyli to 
też w jakiś  sposób zwiększy  koszty. 
Na gminie ciąży ten obowiązek dowożenia dzieci.
Poinformował  również, że  2 nauczycieli   pod  koniec   wakacji   zasygnalizowało   urlopy
zdrowotne  (1 osoba w Gimnazjum  i   1  w Szkole  Podstawowej  Nr 1). Zgodnie   z 
zaleceniami Burmistrza , mimo iż  te osoby przyniosły zaświadczenie lekarskie , zostały 
skierowane do specjalnej komisji do Sosnowca. Komisja ta przyznała, że  świadczenie to 
im  się  należy, czyli  2 osoby pójdą na urlop zdrowotny. Będą  się  z  tym wiązały 
dodatkowe koszty, dlatego że na miejsce  tych nauczycieli trzeba będzie  dać  innym 
nauczycielom godziny , co  spowoduje że etat  będzie   podwójnie  opłacany.
Nie ma dodatkowych  przyjęć  żadnych  nauczycieli  z zewnątrz. Stan zatrudnienia został 
utrzymany, taki jaki był w tamtym roku. Decyzją Burmistrza  przydzielone  zostaną 
nadgodziny tym nauczycielom , którzy pracują w danej jednostce.
Kiedy  Burmistrz  w maju podpisywał  projekty  organizacyjne  wielu nauczycieli  nie 
miało nawet 1/2 etatu, bo nie było godzin, natomiast w związku z   sytuacją  związaną   z 



urlopami zdrowotnymi czy też  z  orzeczeniami  z  Poradni psychologiczno-pedagogicznej
udało się tym nauczycielom przydzielić  1/2  etatu, a  nawet cały etat.
Można  zadać  pytanie,  skoro jest tak mało dzieci  w pierwszych  klasach, to  dlaczego  nie
było zwolnień. Nauczycieli jest  łatwo zwolnić, tylko że   w przyszłym  roku  sytuacja  
powróci do normalności, czyli te klasy będą pełne  tak jak było w ubiegłym roku. Za rok ci
nauczyciele będą potrzebni. 
Jest dość  dużo dzieci niepełnosprawnych z  orzeczeniami, dlatego  środki  finansowe  z 
Ministerstwa  będą  większe.
W tej  chwili  jest  też  przerwa tygodniowa   w remoncie basenu (jest wypuszczona woda, 
montowane  są  nowe płytki, trwa sprzątanie  itd.). Dopiero w przyszłym tygodniu  basen 
zostanie oddany do użytku , żeby dzieci mogły z niego korzystać. 
Trwają poważne remonty inwestycyjne.  
Kończone jest boisko  przy Szkole Podstawowej Nr 2  i Nr 1 w Kłobucku. Jest duża  
przebudowa bloku żywieniowego  w Szkole Nr 1 , Nr 2  oraz w  ZSP w Łobodnie, a  także 
termomodernizacja  w Zespole  Szkół w Białej. 
Prace przebiegają sprawnie  i   zostaną wykonane w terminie  tj. do 10 września.
Odbył się konkurs na Dyrektora Zespołu  Szkół w Libidzy. Do konkursu nie przystąpiła 
obecna Pani dyrektor . W konkursie udział wzięły 2 osoby : z Gminy Kłobuck  i  z  Gminy 
Rędziny. Wygrała  osoba z Gminy Kłobuck.
Należy spodziewać  się, że  na początku  września   spłyną  orzeczenia   z  Poradni   i  z 
pewnością  będą ruchy związane z godzinami.

W  dniu  dzisiejszym  na   spotkaniu,  Burmistrz  otrzyma  dokładną  informację   od 
dyrektorów jak wygląda sytuacja w poszczególnych jednostkach oświatowych, jeżeli 
chodzi o przygotowanie do nowego roku szkolnego.

Nadmienił, że odbyła się 3 miesięczna kontrola NIK-u pod  względem  bezpieczeństwa  w 
szkołach . Z protokołu pokontrolnego wynika,  że  w  naszych  szkołach  jest  bezpiecznie .

Radny J.Puchała – zapytał, jakie są plany  w sprawie wykorzystania tych nauczycieli , 
którzy nie będą mieli tyle godzin , czy  przewidywane  są dla  nich   jakieś   zajęcia  
pozalekcyjne .

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – wyjaśnił, że  propozycje  w  tym  zakresie  przedstawią   
dyrektorzy  dzisiaj na  spotkaniu   Panu Burmistrzowi .
W związku z urlopami zdrowotnymi  oraz   tym, że   niektórym osobom  brakowało  tych  
godzin będzie taka sytuacja, że nie wszyscy będą mieli pełne etaty. Dlatego będą czynione 
starania, aby co najmniej każdy miał  przynajmniej te   1/2 etatu.
Natomiast, jak będą te  orzeczenia, poczynione będą starania  aby   pracowników , którzy 
mają odpowiednie wykształcenie,   zagospodarować. 
Ponadto  poinformował, że 1 osoba  zadeklarowała przejście na emeryturę   ze  Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Kłobucku.



Gdyby weszły  z życie te zmiany w oświacie,  grozi  nam powstanie trzeciej  szkoły 
podstawowej  w Kłobucku, tak jak dawniej,  czyli w Gimnazjum  powstałaby  szkoła 
podstawowa.
Powstałby wówczas problem - byłaby  decyzja  wygaszająca Gimnazjum i  powstająca  
szkoła  podstawowa. Powstaje  pytanie  czy w tej  sytuacji  byłby  jeden dyrektor,  tego nie 
wiadomo.

Radny A.Tokarz – zapytał   o   2 dzieci z Białej , które będą się uczyć w Częstochowie,  czy 
ich  dojazdy  będą  refundowane  przez  gminę.
Jakie  są  prognozy  na  przyszły rok  co  do liczebności  pierwszoklasistów, szczególnie 
chodzi o Łobodno, Kamyk i Białą.
Zapytał  również kto  wygrał  konkurs na Dyrektora Zespołu  Szkół w Libidzy.

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – koszty  dojazdu  dzieci  z  Białej do szkół w Częstochowie
nie będą refundowane. Te dzieci  staną się  uczniami  szkół częstochowskich , subwencja  z
Ministerstwa  pójdzie  za  dzieckiem  do Częstochowy. Nie  mamy obowiązku  dowożenia 
tych dzieci. 
Jeśli  chodzi o przyszły rok, to rokowania  są  dobre, bo  mamy  dzisiaj  liczbę  dzieci  w 
przedszkolach  dającą   możliwość   utworzenia  więcej  i  większych  klas . Stąd  była  
decyzja,  żeby pozostawić  stan  zatrudnienia taki  jaki  jest . Prognozy więc  są pozytywne.

We wrześniu jest   sporządzana  do Ministerstwa  dokładna informacja  (SIO),  ile jest 
dzieci w przedszkolach , wtedy  ta  informacja  jest  wiarygodna. 
Taką też informację we  wrześniu  Radny otrzyma.
Rokowania na przyszły rok dla Gminy Kłobuck są dobre.
Problem będzie tylko polegał  na tym, że dzisiejsza I klasa, za  rok   będzie  II  klasą,  też  
małą i  to  będzie cykl  aż  do  zakończenia  całej edukacji.
Zapowiada się bardzo dużo zmian w podstawie  programowej, nie wiadomo jak to się 
skończy  i jakie będą przedmioty. Może być   taka sytuacja, że braknie  np. historyków.
Jeśli  chodzi  o  trzecie  pytanie, to konkurs  wygrała  osoba  o  wieloletnim  stażu, która  
była  zatrudniona  w  Zespole  Szkół w Libidzy – Pani Joanna Kowalczyk. 
Na miejsce tej osoby, która tam pracowała,  nauczyciele dostaną godziny  dodatkowo. 
Dyrektor,  która pełni  jeszcze obowiązki, zostaje w szkole  jako nauczyciel.

Radna E.Kotkowska – zapytała  odnośnie   Gimnazjum, co dalej  odnośnie planowanych 
zmian,  gdyż  jest  wiele niewiadomych, a trzeba szybko działać. 
W kontekście tego, że powstały 2 piękne boiska, za chwilę będą robione również zmiany 
w WPF pod kątem kolejnych boisk   między innymi w Libidzy. Zapytała czy boisko w 
Gimnazjum też będzie brane pod uwagę. Rozumie, że wstępna informacja  jest taka, że 
powstanie  prawdopodobnie trzecia szkoła podstawowa  i trzeba będzie  jakoś  budynek  
zaadoptować.
Zapytała, czy zostały już odebrane boiska.

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – wyjaśnił, że boiska  są kończone. Terminy realizacji 



obydwu boisk są do 10 września.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że na pewno z boiskami nie będzie problemów, 
wykonawca w terminie zdąży je wykonać. Pozostają  tylko  kwestie odbioru  i  pozwolenia
na użytkowanie.
Odnośnie bloków żywieniowych, w miarę  te prace postępują dobrze,  jeśli  chodzi  o  
Szkołę Podstawową Nr 1. Są dość poważne  problemy w Łobodnie. Firma  okazała  się  nie
za bardzo sprawna,  jeśli chodzi o stan prac i całą   organizację . Na pewno będzie problem
z uruchomieniem przedszkola, gdyż trwają tam akurat  prace  związane z uruchomieniem
przedszkola i  bloku żywieniowego . Oczywiście podobna  sytuacja  jest  w Białej. Tutaj 
prace są bardziej zaawansowane, ale te pierwsze dni  na pewno będą kłopotliwe związane 
ze zorganizowaniem zajęć. 
Odnośnie zmian, to czeka nas  bardzo  duża rewolucja  oświatowa  i tak do końca nie ma 
jeszcze wytycznych . Miała być szkoła powszechna, ale najprawdopodobniej będzie szkoła
podstawowa, z tym, że  jest decyzja Ministerstwa, że  może   to  być  w dwóch budynkach ,
ale powinien być  jeden  dyrektor tej placówki . Trudno zorganizować podstawówkę, 
wygaszając  gimnazjum. W zasadzie powinno się rozpocząć ten proces od przyjmowania 
pierwszoklasistów do tej szkoły i  proces ten  rok do roku przesuwać. 
Co do kwestii zatrudnienia, to praktycznie wszyscy nauczyciele, którzy pracowali do tej 
pory , mają godziny. Pojawiają się też nadgodziny , ale w przypadku nauczyciela 
dyplomowanego, który pracuje w danej placówce, te nadgodziny  wchodzą mu do 
średniej. Wytyczne Ministerstwa są takie, że   nauczyciel dyplomowany  musi zarabiać 
5.000 zł  i na koniec roku mu się to wyrównuje. Jeżeli nie zarobił  w postaci  godzin 
pensum , to trzeba mu tą pensję  wyrównać. Więc nadgodziny są dla nas korzystne, 
dlatego że  wchodzą do tej puli  5.000 zł   miesięcznie. 
Uczestniczył w spotkaniu z zarządem Związków Zawodowych , gdzie przedstawił 
sytuację , która została z przychylnością przyjęta. 
Kolejna ważna rzecz tj. kwestia orzeczeń . W tym wypadku jest konieczny  nauczyciel 
wspomagający. Na to subwencja  jest  większa. 
Następną rzeczą to są tzw. godziny karciane, które od 1 września  przestają istnieć. Były to
2 dydaktyczne godziny  ponad  pensum  tygodniowo, które każdy  nauczyciel wykonywał
nieodpłatnie. W ramach tych godzin nauczyciele  prowadzili  zajęcia wyrównawcze , 
świetlicowe czy kółka  zainteresowań itd. Teraz tych godzin karcianych nie ma.
Rozmawiał  ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego  i   dzisiaj  będzie  rozmawiał  z 
dyrektorami  na  ten temat, że  planuje  się  wprowadzić  3 godziny  tzw.”karciane” , aby 
odciążyć pewne sytuacje np. wspomagania indywidualnego nauczania dzieci, które sobie 
nie radzą  nawet bez orzeczeń, kwestia kół zainteresowań i  może uda się wprowadzić 
część  godzin na  świetlicę , aby tam podczas tych zajęć świetlicowych , nauczyciele  mogli
pracować  z  poszczególnymi  uczniami dodatkowo.
Od  września tego roku planuje się wprowadzić przegląd wad postawy w poszczególnych
szkołach. Pojawił się sponsor, który chce sfinansować część badań. Będzie to profesjonalne
badanie z  kartą  informacyjną dla  rodzica . Badania będą przeprowadzone  w  klasach  od
III-VI. Ponad  700 dzieci będzie objęte tym programem.
Trwają prace nad  badaniami  stomatologicznymi.



Czeka  nas  duża rewolucja  związana  z  oświatą  w tym  likwidacja ZEAOS . Do końca 
roku trzeba podjąć jakąś decyzję w tej kwestii.

Radny M.Wojtysek – zadał pytanie odnośnie ZSP  w Łobodnie. Remont wciąż trwa  
(planowo jest do 10 września). Po takiej wizji lokalnej, widać że ten poziom  w piwnicach 
jest cały czas w surowym stanie , więc ciężko będzie skończyć ten remont w terminie.
Może warto zastanowić się  nad  przedłużeniem  wakacji  o  tydzień   albo dwa,  gdyż na 
chwilę obecną  jedno piętro  nie  jest do użytku.  
 
Burmistrz J.Zakrzewski – będą prowadzone  rozmowy z Panią Dyrektor ZSP w Łobodnie.
Będąc osobiście na wizji lokalnej  mało jest realne,  aby  wykonawca  skończył  prace do 
10 września. Z uwagi na to, że  jest ładna pogoda , zajęcia  z   w-f   można  prowadzić   na  
zewnątrz,  natomiast  sala gimnastyczna  byłaby  dostępna  dla  przedszkolaków. Większy 
problem  jest  z  kwestią  stołówki, bo  nie będzie  mogła  być  uruchomiona. Problem  
polega  na  tym, że  na I piętrze  również   są  prowadzone  prace. Priorytetem  jest  
wykończenie tego piętra, aby   można było  prowadzić  zajęcia  na obydwu piętrach.
Na dole  jest  tylko  szatnia,  przedszkole  i  stołówka. W zasadzie gdyby to przedszkole 
było  na  sali gimnastycznej, stołówka  by nie  działała  przez jakiś czas , to szkoła mogłaby
normalnie  funkcjonować. W dniu  dzisiejszym  zostanie  podjęta jakaś  konkretna decyzja.
Po naradzie z dyrektorami, jeszcze raz  uda się na miejsce i zorientuje w sytuacji.
Wyjaśnił, że tak wygląda przetarg, gdzie o wyborze wykonawcy decyduje cena. Nigdy się 
nie przewidzi, czy  firma jest na tyle  sprawna,  czy  zamawia  pewne  elementy o  czasie , 
czy  też   przewiduje  pewne  kwestie, które się mogą  zdarzyć na budowie, tym bardziej, 
że jest  krótki okres,  natomiast  zakres  prac  jest bardzo duży. Wykonawca podpisał 
umowę  i  miał świadomość,  że do 10 września  musi zakończyć  prace.

Przewodnicząca rady D.Gosławska – w  związku  z  art. 21.  ust. 4 ustawy  o  samorządzie
gminnym, który brzmi:”W posiedzeniach komisji mogą  uczestniczyć  radni  niebędący  jej
członkami. Mogą  oni  zabierać  głos  w dyskusji  i  składać  wnioski bez prawa  udziału  w
głosowaniu”  zaproponowała, aby  podczas  obrad  komisji  najpierw  głos   zabierali    
członkowie  komisji,  a  potem  dopiero  radni  którzy  nie  są  jej  członkami.
Ponadto  zasugerowała, aby  w protokole  było zaznaczone, że  głos  zabiera  członek 
komisji. 
Dobrze, że pozytywny jest protokół z kontroli NIK , która przez kilka miesięcy 
wizytowała ZEAOS  i  należy się z tego cieszyć.
Uważa, że Burmistrz poradzi sobie z  problemem  dot. zmian   w Oświacie  w  tym   z 
likwidacją  Gimnazjum. Dobrze, że  w  tym roku  mimo  wielu  obaw, nie  doszło  do 
zwolnienia  nauczycieli.

Radny M.Woźniak – odnośnie   termomodernizacji  szkoły  w  Białej,  to  termin   jest   do 
30 października. Prace są już mocno zaawansowane.
Zapytał, co z salą gimnastyczną, bo wstępnie miał być  wymieniany  parkiet, ale 
ostatecznie rozumie, że nie będzie wymieniany. Poprosił, aby Burmistrz  w skrócie omówił
remont  szkoły  w Białej  tak jak w Łobodnie.



Ponadto jeszcze kwestia żłobka, bo jak pamięta rok temu była  mowa, że jest szansa żeby  
uruchomić  żłobek  już od września tego roku. Jak widać, nie udało się  to, zapytał  czy  
uda się od przyszłego roku.

Burmistrz J.Zakrzewski – jeżeli chodzi o Białą  to  ustalony jest harmonogram prac i 
wykonawca  ma  tą  świadomość , że  ustalony  jest  termin na wykonanie  zadania   do
30 października  br. Są prace na zewnątrz , jak elewacja, ocieplenie, które  nie  kolidują  z 
pracą  szkoły. Prace wewnątrz  są mocno zaawansowane  i  nie  ma  żadnych sygnałów 
aby były jakieś problemy z  ich  zakończeniem  w terminie. 
Była kwestia wymiany całej instalacji, ona jest już skończona, oczywiście  cała  elektryka  
jest zrobiona , oświetlenie jest już zamontowane, trwa malowanie poszczególnych klas  i 
korytarzy. 
Co do parkietów, z uwagi  na to, że są  to  prace  dodatkowe,   poza zakresem  
dofinansowania, na ten moment  nie  było to brane pod uwagę, gdyż  byłyby  potrzebne  
dodatkowe  środki. Ponadto wykonawca nie miał tego wyszczególnionego w zakresie  
prac. Najpierw należy zakończyć ten remont , a te  dodatkowe  prace  można  wykonać  w 
innym terminie tj. w czasie  ferii  zimowych  lub  wakacje.
Jeśli chodzi o żłobek, to został złożony wniosek do dofinansowania  na kwotę  800.000 zł.
Przeszedł wstępną weryfikację  formalną i w połowie przyszłego roku jest szansa  żeby go 
uruchomić. Dofinansowanie jest 90%.
Mieszkańcy zajmujący  pomieszczenia  zostali już  przeniesieni, projekt  jest  na 
ukończeniu, wniosek został złożony, więc  prace te trwają równolegle. Projekt do końca 
roku będzie gotowy. Wniosek obejmuje remont , doposażenie i przez okres 12 miesięcy 
pokrycie kosztów obsługi.

Radny A.Tokarz – uważa, że uwaga  przewodniczącej rady odnośnie wolnego czasu 
radnego jest nieetyczna. Ponadto na posiedzeniu komisji  obecnych jest 2 radnych spoza 
komisji i   zgodnie z  art. 21.  ust. 4 ustawy  o  samorządzie gminnym  mają prawo brać 
udział  w dyskusji i składać wnioski, nie mogą tylko głosować.

Przewodnicząca rady D.Gosławska – odniosła się do wypowiedzi Radnego A.Tokarza.  
Nie neguje uczestnictwa w komisji , tylko uważa, że jest zasadnym żeby najpierw  
zabierali głos członkowie komisji , a potem   osoby spoza komisji.

Radna E.Kotkowska – uważa wniosek przewodniczącej  może  za daleko idący. Natomiast
czy  nie  byłoby   dobrym  rozwiązaniem, biorąc  pod  uwagę  to, że  na  sesjach  ponownie
pojawiają   się  te  same  pytania, które  były  już  omawiane  i   wyjaśniane  na  komisjach .
Rozumie, że każdy radny dostaje  informację o możliwości uczestniczenia jako zaproszona
osoba w każdej komisji . Część z  radnych  to robi  i  uczestniczy  w  nie  swoich komisjach,
angażuje się dodatkowo. Natomiast czy nie  byłoby dobrym  rozwiązaniem  gdyby  zrobić 
komisję  wspólną. W  jednym  dniu  przeanalizować  cały  program  sesji  od  początku  do
końca,  omówić   wszystko  w  trakcie  tej  komisji, zadać  pytania, które  są  niezbędne  i 
wyczerpujące . Są   wtedy  wszyscy  kierownicy  jednostek, Burmistrz , cała  obsługa , są 
obecni  wszyscy  radni , a  na sesji  podjąć  uchwały bez  większej  dyskusji  i   zadawania  



tych  samych  praktycznie  pytań  i  skupić  się praktycznie tylko  na  interpelacjach, 
wnioskach, sprawach które się ewentualnie  pojawią między pracą komisji, a sesją. Zacząć 
pracę w trochę  innym stylu.
Poprosiła, aby potraktować  tą wypowiedź  jako wniosek formalny.
 
Przewodniczący komisji T.Kasprzyk - uważa, że ewentualnie  ten problem należy 
podnieść na Komisji Statutowej.

Radna E.Kotkowska – uważa, że można by wnieść taką zmianę  do Statutu  i  byłoby  to 
bardzo dobrym  rozwiązaniem.

Burmistrz J.Zakrzewski – jeśli już trwa dyskusja o pewnych formalnościach , standardach 
czy poszanowaniu obu stron , to chciałby, jeżeli jest już gościem na  poszczególnych 
komisjach i sesjach, szanuje to i rozumie, to też chciałby  aby było  w drugą stronę, żeby 
radni  nie  rządzili  podległymi placówkami i pracownikami , bo każdy z nich zna swoje 
miejsce. Jeżeli zwraca się  do  dyrektora jednostki , to jakim prawem radny ma to 
kwestionować , na jakiej podstawie. To Burmistrz odpowiada za swoje jednostki, a nie 
radni. Poprosił, aby to działało w dwie strony, nie tylko w jedną stronę. Aby uszanować   
kompetencje  burmistrza  co do  kwestii  nadzoru  i  sprawowania  odpowiedzialności  za 
podległe jednostki, poprosił, aby jakakolwiek wizytująca komisja daną jednostkę, powinna
powiadomić organ nadrzędny, a nie rozmawiać tylko z Dyrektorem. Jeżeli zostanie 
powiadomiony o takiej wizycie, to wtedy wie, że ten dyrektor jest delegowany do obsługi 
radnych w danej sprawie. Natomiast, jeżeli tego nie wie, to na jakiej podstawie ten radny 
dysponuje tym dyrektorem i wskazuje terminy i miejsca spotkań. 

Przewodnicząca rady D.Gosławska –  w  tej chwili  komisja statutowa  pracuje  nad 
zmianą  Statutu i wypracowaniem pewnych standardów. Chodzi  zwłaszcza o to, żeby 
przy pisaniu  protokołów   dotyczących procedowania projektów  uchwał  nie było  całych
wypowiedzi radnych , które się pojawiają  kilka razy (to samo pytanie  zada na trzech 
komisjach i na sesji  powtórzy). Liczy na to, że rada  zaakceptuje te zmiany i będzie tylko 
w protokole: kto zabrał głos  przy procedowaniu danej uchwały i  z jakiej funkcji  
występował. Jedynie tylko interpelacje (tak jak mówi definicja interpelacji)  i zapytania 
będą w całości przepisywane. 
Oczywiście jest za wspólną komisja, ale zależy to tylko od woli Rady.
Natomiast  jeśli chodzi o kontrole, to każda kontrola, nawet zewnętrzna, która jest  
planowaną  kontrolą   w  każdym zakładzie pracy zawiadamia na 7 dni  pracodawcę, a nie
kierownika jednostki organizacyjnej. Ponieważ pracodawcą jest Burmistrz, to on powinien
być zawiadomiony  o planowanej   kontroli. W zawiadomieniu powinna być podana 
konkretna data rozpoczęcia kontroli. 
 
Wiceprzewodniczący rady J.Batóg – nadmienił, że kiedyś  były takie wspólne komisje 
organizowane, chociaż  nie  są one zapisane w statucie na dzień dzisiejszy . Natomiast 
wspólna komisja co miesiąc  jest bardzo trudna, bo jest komisja zagospodarowania , która 
ma wiele tematów oddzielnych, gdzie  są organizowane wyjazdy w teren  i potrzebuje  



dużo więcej czasu na  ich rozpatrzenie. Komisja  Edukacji ma też swoje specjalistyczne  
tematy, jak również komisja Budżetowa  rozpatruje  sprawy  budżetowe.
Muszą i tak być oddzielne opinie i głosowania poszczególnych komisji. Chyba, że w 
statucie znalazłby się zapis, że projekty uchwał opiniuje komisja wspólna. Natomiast w tej
chwili takiego zapisu nie ma.
Ponadto diety za nieobecność są potrącane za konkretną komisję . Jeżeli  radny  nie 
uczestniczy w danej komisji ma potrącane 20%, a  za nieobecność  na  sesji 25%.
Jest to sprawa skomplikowana i do dopracowania w nowym statucie.

Wracając do szkół, to należy się cieszyć , że tak duży zakres robót w tym roku jest robiony 
w kilku   szkołach, a  nie w jednej. 
Poddał  propozycję do rozważenia, że jeśli  nie udała  się zakończyć   pewnych  robót   w 
danej  szkole, to  można by  przesunąć   godziny  pracy  pracowników, aby  dokończyć  te 
roboty w godzinach  wolnych od lekcji. Należy  w  tej  kwestii  rozmawiać   z wykonawcą. 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk -   jest to bardzo ważny problem do rozważenia 
przez  Komisję Statutową.

Radny A.Tokarz – chodzi o Zespół kontrolny, który rzekomo nie poinformował o kontroli 
ZDiGK w Kłobucku. Tą kwestię wyjaśni na Sesji w dniu 30 sierpnia 2016r.

Ad.4. 
Wypracowanie    opinii    do   projektu    uchwały  w   sprawie    sprawie   regulaminu
przyznawania  i  wypłacania dla wybitnie uzdolnionych  uczniów  szkół podstawowych,
gimnazjalnych  i   ponadgimnazjalnych    funkcjonujących   na   terenie  Gminy   Kłobuck
Stypendium   Burmistrza   Kłobucka   w   ramach   Lokalnego   Programu   Wspierania
Edukacji   Uzdolnionych  Dzieci   i   Młodzieży.

Sekretarz M.Kasprzak -w imieniu Pana Burmistrza  wniosła  autopoprawki  do projektu  
regulaminu, który  jest  załącznikiem do projektu  uchwały.
W Rozdziale  I  pkt. 2  doprecyzowanie  zapisu: Stypendium Burmistrza Kłobucka 
stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów - mieszkańców  gminy 
Kłobuck.   
pkt.3 -  Stypendium przeznaczone jest dla będących mieszkańcami Gminy Kłobuck 
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Skreślenie  w pkt. 5  słowa „artystycznymi”, ponieważ w Lokalnym Programie 
Wspierania  Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży , który przyjęty był w czerwcu 
zrezygnowano   ze  stypendiów dla osiągnięć artystycznych  mając na uwadze orzeczenie  
Nadzoru Prawnego Województwa Śląskiego,
doprecyzowanie  w Rozdziale III  pkt.1  lit. a) – jest laureatem miejsc punktowanych 
(I-III) krajowej olimpiady , konkursu, innej krajowej imprezy mającej charakter 
współzawodnictwa w dziedzinach nauki lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 



organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty, olimpiady, turnieju organizowanego 
zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym  lub uzyskał w danym roku szkolnym 
międzynarodowy certyfikat potwierdzający bardzo dobrą  znajomość języka obcego 
(np. język angielski: FCE, CAE, CPE; język niemiecki: Goethe  Zertifikat  B1  lub  C1);
lit. b) -  skreślenie wyrażenia „i  sprawdzianach”, ponieważ mówiąc o sprawdzianach 
chodziło o sprawdziany VI klasistów, które to zostały zniesione.

Przypomniała, że  w miesiącu czerwcu podjęty był Lokalny Program  Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, który otwiera możliwości   podjęcia przez Radę Miejską 
regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które funkcjonują na terenie  
Gminy Kłobuck , stypendium Burmistrza Kłobucka.
Stypendium określone zostało dla uczniów za szczególne osiągnięcia  w dziedzinie  nauki,
sportu, z tym, że  sport  podzielono  na  dwie klasyfikacje, taką również objęto  osiągnięcia
w sporcie  dla  uczniów  niepełnosprawnych. Określone zostały wymogi, które  uczniowie
muszą  spełnić, aby takie  stypendium Burmistrza móc uzyskać  aby móc się o nie starać. 
Zaproponowano kwotę za indywidualne osiągnięcia – kwotę 400 zł, za zespołowe 
osiągnięcia, dla każdego z członków zespołu – kwotę 200 zł  z możliwością  podwyższenia
tego stypendium o 100 %.aby stypendia były wręczane na sesji Rady Miejskiej w 
Kłobucku w terminie ustalonym przez przez Burmistrza Kłobucka i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kłobucku.
Dodała, że projekt programu wraz z załącznikami  był poddany  konsultacjom 
społecznym  z organizacjami pozarządowymi  zgodnie z podjętą uchwałą  w dniach od
03 sierpnia  do  18 sierpnia 2016r. W okresie tym nie zostały  wniesione  żadne  uchwały  i 
wnioski do programu.

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – zabrał głos odnośnie warunków, zasad i trybu 
przyznawania stypendium jeśli chodzi o pkt.1 lit. a) tak na początek zostało zapisane, że 
jest laureatem miejsc punktowych  (I-III). Natomiast, jeśli chodzi o te wojewódzkie 
konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty, to jest się 
laureatem jeśli uzyska się  pewną liczbę punktów i tych laureatów może być więcej 3, 5 
albo 10. Uważa, że jeżeli by się ograniczać do tych miejsc I-III, to byłyby  bardzo 
rygorystyczne te kryteria . Zaproponował  następujące  brzmienie tego pkt. 1 lit. a) – jest 
laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego 
Kuratora Oświaty lub miejsc punktowych (I-III) olimpiady,   turnieju organizowanego 
zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym lub uzyskał w danym roku szkolnym 
międzynarodowy certyfikat potwierdzający bardzo dobrą  znajomość języka obcego 
(np. język angielski: FCE, CAE, CPE; język niemiecki: Goethe  Zertifikat  B1  lub  C1).

Sekretarz M.Kasprzak – uważa, że jeżeli jest to propozycja , która  będzie  akceptowana 
przez radnych, to nie ma uwag. Podkreśliła, że jest to tylko  propozycja przedstawiona do 
dyskusji.
Trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz , że dla tych  stypendystów  są kryteria łączne tzn. że
oni jeszcze muszą potwierdzić swoje wyniki  o których  mowa   w  pkt.1 lit. b). 



Zwróciła  uwagę, że te wymogi są dość rygorystyczne. 
 
Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – stwierdził, iż największą wiedzę mają dyrektorzy 
szkół i uważa, że z nimi trzeba by przedyskutować  ten  pkt.1 lit. a)

Sekretarz M.Kasprzak – czyli, żeby go trochę złagodzić te warunki stypendialne  mając  na
uwadze  brzmienie  pkt.1 lit. b). 

Radny T.Wałęga – przedstawił swoje uwagi
W tytule regulaminu powinno być zapisane :”Regulamin przyznawania i wypłacania dla 
wybitnie uzdolnionych uczniów mieszkańców Gminy Kłobuck …......................”
Jak już wcześniej  w  Rozdziale I pkt. 2  zwrócono  uwagę , że zapis musi  brzmieć: 
„mieszkańców  Gminy Kłobuck”, podobnie w tytule  zapis  winien   się  odnosić do 
mieszkańców Gminy Kłobuck.   

Pkt I. Cel i charakter stypendium 
ust.1 – w końcowym zapisie jest „.................................. uczniów , którzy dzięki swojej pracy 
i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe”.
Nie wie czy to ma być stypendium tylko i wyłącznie dla uczniów, którzy mają stypendia  
naukowe czy również  sportowe, bo artystyczne zostały wykreślone.
W związku z  czym  powinno  być  dopisane „...................  wysokie osiągnięcia naukowe  i 
sportowe”.
ust.8 – „W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub 
więcej wysokich wyników naukowych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy  z 
osiągniętych wyników”.
Zapytał, kto będzie decydował o tym, czy wygranie przez  jedno dziecko olimpiady  z 
matematyki czy z innego przedmiotu , które będzie ważniejsze.

Sekretarz M.Kasprzak – komisja rozpatruje wnioski, załącznikiem do regulaminu jest  
wniosek, który składa odpowiednio albo pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun, dyrektor 
szkoły  bądź klub sportowy w którym dziecko uczestniczy.
Może  się  zdarzyć, że wpłyną wnioski zarówno  z matematyki   jak i  z języka   polskiego, 
natomiast będzie    powołana  Zarządzeniem    Burmistrza   komisja  stypendialna   która   
będzie rozpatrywała te wnioski.
Będą dyplomy, odpowiednie  certyfikaty, które  muszą  potwierdzić   zdobyte  osiągnięcia.
Nie może być udzielone stypendium  zarówno z  języka   polskiego  jak  i  z matematyki  
w  przypadku  wysokich osiągnięć, będzie  jedno stypendium  przydzielone   takiemu 
uczniowi. Oczywiście jest możliwość podniesienia o 100%  i  być może komisja 
stypendialna w takich przypadkach, jeśli uzna  że są to bardzo duże  osiągnięcia w dwóch 
dziedzinach, to jest możliwość podniesienia  tego stypendium o 100%.
Nadmieniła, że można ten ust. doprecyzować: „W przypadku osiągnięcia przez ucznia w 
danym roku szkolnym dwóch lub więcej wysokich wyników naukowych  i  sportowych, 
przyznaje się jedno stypendium za najlepszy  z osiągniętych wyników”.



Radny T.Wałęga – kontynuował dalej swoją wypowiedź odnośnie   uwag do regulaminu.
Rozdział II. Zasady zgłaszania kandydatów.
pkt 1.  - Kandydatów  do stypendium zgłaszać mogą:
ppkt 1) - dyrektorzy szkół po uzyskaniu opinii rad pedagogicznych,
Zastanawia się, po co ma być opinia rad pedagogicznych.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że wychowawcy muszą zabrać głos w tej sprawie, bo 
nie każdy dyrektor zna ucznia, czy nauczyciel danego przedmiotu. Rada pedagogiczna 
musi się składać z jakiegoś gremium, które będzie opiniowało. Sam dyrektor nie ma takiej 
wiedzy , nawet nie pracuje z uczniem , nie uczy w danej klasie , a musi wydać opinię. 
Więc ta rada pedagogiczna będzie takim ciałem , które wskaże , że to jest wybitny uczeń  i 
warto  mu  to  stypendium  przydzielić. Uważa, że jest to takie  ciało  doradcze  dyrektora .

Radny T.Wałęga – uważa, że dyrektor nie może nie wiedzieć, że jego uczeń bierze udział  
w olimpiadzie albo że ma wybitne osiągnięcia sportowe.

Burmistrz J.Zakrzewski – jeżeli chodzi o wyniki sportowe, to powinien  być nauczyciel  
w-f, albo trener,  który  wie  czy ten uczeń  faktycznie czynnie uczestniczy we wszystkich 
zajęciach , czy był tylko jednym z uczestników  danego wydarzenia sportowego. Takich 
przypadków jest mnóstwo.  

Radny T.Wałęga – używając tej samej argumentacji, można też twierdzić, że np. nauczyciel
historii  nie  wie, że  dany uczeń jest dobrym sportowcem itd.
Dlatego też skłaniałby się  nie do opinii rady pedagogicznej , ale do opinii nauczyciela 
kierunkowego.

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – nawiązał do zapisu, że wnioski o stypendium 
należy składać w terminie   od  1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
Jak wiadomo jest  to  okres wakacyjny  i rada pedagogiczna jest zwoływana  na koniec 
sierpnia. Co będzie gdy wniosek zostanie złożony po radzie pedagogicznej  a zmieści się 
przed tym okresem  31 sierpnia, co wtedy ma zrobić dyrektor.

Radny T.Wałęga – wówczas należy  specjalnie  zwołać  radę pedagogiczną .

Sekretarz M.Kasprzak – terminy zawsze można zmienić, tym bardziej na ten rok 
proponuje się termin do 10 listopada. Nie są to terminy sztywne. Jest zaproponowany 
termin 31 sierpnia Można by  tu ewentualnie  wskazać  termin do 30 września.

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk –zaproponował, czy nie byłoby dobrze zmienić   w 
Rozdziale  II.  pkt.1  ppkt 1)    w ten sposób: „dyrektorzy szkół po uzyskaniu opinii 
członków rady pedagogicznej”, wtedy byłaby opinia od konkretnego nauczyciela.

Burmistrz J.Zakrzewski – może by nie nazywać tego  radą pedagogiczną, bo to jest 
konkretne gremium  tylko  nazwać  komisją    opiniującą   stypendium. Wtedy dyrektor   



mając  wnioski, które są z różnych dziedzin wie, że do tej komisji musi poprosić  
historyka, nauczyciela w-f czy  też  nauczyciela z innego przedmiotu. Będą to nauczyciele, 
którzy będą się zastanawiać wspólnie na tym jak  te wnioski zaopiniować.
Natomiast rada pedagogiczna ma trochę inny cel.

Sekretarz M.Kasprzak – ma pewną  wątpliwość, czy  dyrektorzy  mogą  w ramach  swoich
przepisów  prawa  tworzyć  takie organy, żeby się  nie  okazało, że  wprowadzamy  nazwę
komisji, a  nie będzie miała ona żadnego umocowania prawnego.
Trzeba  to jeszcze przeanalizować  z radcą prawnym.

Radny T.Wałęga – Rozdział  II. pkt 1. ppkt 4) prezesi klubów sportowych.
W jego odczuciu jest to zbieżne z zapisem ppkt 3) „organizacje społeczne , stowarzyszenia,
fundacje lub kluby dla swoich członków, będących uczniami”, gdyż kluby sportowe są to 
stowarzyszenia kultury fizycznej , w związku z czym  ten ppkt 4) dubluje to samo co jest 
w ppkt 3). Uważa, że zapis ppkt 4) jest niepotrzebny.

Burmistrz J.Zakrzewski – mogą być jeszcze koła sportowe, nie muszą być stowarzyszenia,
mogą być inne podmioty, niekoniecznie prawne, które działają wewnątrz szkoły np. sekcja
SKS,  nie jest włączona w program szkolny, nie ma  statusu stowarzyszenia.
Uważa, że jedno z drugim  się nie kłóci, jest tylko bardziej rozszerzony zapis.

Radny T.Wałęga – Rozdział  III. Warunki, zasady i tryb przyznawania stypendium.
pkt.1 – w  ppkt a)  nie wie czy dobrze interpretuje ten zapis. 
Jeżeli będzie taka sytuacja, że zorganizowany zostanie np. turniej dendrologiczny gdzie 
zaproszeni  zostaną  uczniowie   np. z Gminy Opatów  czy z Gminy Wręczyca  i  nazwany 
zostanie  turniejem ogólnopolskim, gdzie ktoś będzie laureatem tego konkursu, to będzie 
on spełniał te kryterium?

Burmistrz J.Zakrzewski – turnieje  zgodnie  z  prawem  oświatowym  dotyczą  takich 
turniejów, które  nie  mogą być organizowane  przez dyrektorów szkół  w  ramach  swojej 
statutowej  działalności. Musi to być  organizowane tylko  zgodnie z prawem 
oświatowym.  Dyrektor jedynie  użycza obiektu. Jeżeli   prawo oświatowe   pozwala mu, 
to  organizuje, ale jeżeli   prawo go ogranicza  to nie może takiego przedsięwzięcia  zrobić.

Radny T.Wałęga – zapytał, czy jest możliwa taka sytuacja  że np. jakieś zewnętrzne 
stowarzyszenie  na terenie Gimnazjum w Kłobucku jest w stanie zorganizować 
wspomniany wcześniej konkurs dendrologiczny  i  będzie np. laureat, który będzie 
spełniać   łącznie  wszystkie  warunki – średnia ocen  powyżej  4,75, bardzo dobra ocena  z
zachowania. Osoba ta  nie musi  wygrywać olimpiady na szczeblu  krajowym  lub 
wojewódzkim, ona  może być laureatem turnieju dendrologicznego organizowanego 
przez  stowarzyszenie.

      Sekretarz M.Kasprzak – ta osoba będzie musiała jeszcze spełniać  pkt b). Trzeba spełnić te 
wszystkie warunki  łącznie, żeby otrzymać stypendium naukowe, a ponadto   osoba ta  



musi jeszcze potwierdzić  swoją wiedzę  innymi  osiągnięciami.

Burmistrz J.Zakrzewski – nie wystarczy jeden turniej,  żeby dostać stypendium. Musi być 
więcej tych  wydarzeń . Są to warunki do spełnienia łącznie.

Radny T.Wałęga – uważa, że zapis  w  pkt b)  też  częściowo  dubluje zapisy pkt a), ze 
względu na to, że  w pkt b) jest zapis, że  „swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził 
innymi znaczącymi  osiągnięciami w konkursach, olimpiadach, turniejach 
międzynarodowych, ogólnopolskich lub rejonowych albo  wysokimi  wynikami  w 
zewnętrznych egzaminach  i  sprawdzianach”.
 

      Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że  oprócz  tego, że jest laureatem konkursu np. 
wojewódzkiego , to musi  mieć  jeszcze  jakieś dodatkowe  osiągnięcia  na  niższym  
szczeblu.

Radny T.Wałęga – w  pkt a) jest jeszcze  zapis „................ certyfikat potwierdzający bardzo 
dobrą znajomość języka obcego.........”,  zapytał, czy może być  taki  zapis  jaki  jest  w 
nawiasie, czy  nie musi być bardziej precyzyjny.

      Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że nie trzeba bardziej precyzować tego zapisu.

Radny T.Wałęga – zasugerował , aby  w  pkt. 2  lit. b) podnieść roczną średnią ocen  do 
4,15. Uważa, że można być dobrym sportowcem i jednocześnie uzyskać taką  średnią ocen
oraz dobrą ocenę z zachowania.
Pkt 7 - „W  przypadku  wybitnych osiągnięć  kandydata  maksymalna  wysokość 
stypendium, ustalona  w pkt. 6 może być zwiększona o 100%.
Zapytał, co to znaczy wybitnych, kto będzie o tym decydował  jakie to są wybitne 
osiągnięcia.

Burmistrz J.Zakrzewski – mimo że   ma z dwóch dziedzin   wybitne osiągnięcia, to jednak 
stypendium  może  dostać jedno. Wówczas jest podstawa, aby  zwiększyć mu o 100%   to 
stypendium nie łamiąc tego regulaminu.

      Sekretarz M.Kasprzak – zwróciła uwagę, że w całym regulaminie   postawione  są bardzo 
wysokie wymagania, w związku  z  tym  sam regulamin w  swym  temacie  ma  już 
wskazanie, że to stypendium jest dla  wybitnie  uzdolnionych  uczniów, czyli tych  ponad 
przeciętnych.

Radny T.Wałęga – nawiązał do Rozdziału IV. Komisja stypendialna pkt. 4 ppkt 2) 
„zaopiniowanie wniosków o stypendium pod kątek spełnienia przez kandydatów 
warunków określonych w niniejszym regulaminie”. Uważa, że jest to powielenie  zapisu z
ppkt 1) czyli „analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium”. 
Jeżeli chodzi o sam Załącznik – Wniosek o przyznanie stypendium  Burmistrza Kłobucka, 
to w zależności od  rozpatrzenia wniesionych uwag  w  pkt 1 lit. e) prezes klubu 



sportowego , można ten zapis  wykreślić i podciągnąć  pod  lit. c) że  wnioskodawcą może 
być organizacja  pozarządowa czy zarząd tej organizacji , której członkiem jest uczeń .

Jeśli chodzi o pkt 4 przyznane stypendium , to może być  przekazywane   na rachunek 
bankowy, oraz wypłacane w kasie Urzędu  Miejskiego . Uważa, że oprócz  okazania 
dowodu osobistego, powinien być dopisany Nr PESEL.  

Burmistrz J.Zakrzewski –  uczeń  otrzyma dyplom. Można zrobić taki  certyfikat  typowo 
urzędowy  z  którym  może  iść do kasy.

Radna E.Kotkowska – powróciła do tematu , co z naszymi artystami.  

Burmistrz J.Zakrzewski –  wyjaśnił, że  będzie odrębna uchwała,  z uwagi na to, że szkoły 
nie prowadzą odrębnej działalności artystycznej.

      Sekretarz M.Kasprzak – jeżeli chodzi o tych uzdolnione  artystycznie osoby,  to nie 
możemy tu  wprowadzać  ograniczeń, tak jak było w uchwale z 2010r. 

      Wydział  Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uchylił  tą uchwałę 
wskazując, że  te  uzdolnienia  artystyczne, to  nie tylko uczniowie , to są  również 
mieszkańcy  Gminy  Kłobuck, którzy  działają  na  rzecz  sztuki,   ochrony zabytków, 
przyrody itd. Jest to  bardzo szeroko pojęte zagadnienie.
Trzeba tą kwestię rozważyć, jeżeli będzie takie stypendium  uwzględniając  nie  tylko 
uczniów, ale wszystkich mieszkańców Gminy Kłobuck w dziedzinie artystycznej.

Radny M.Wojtysek – w samym projekcie uchwały w § 3 jest zapis, że: „Traci moc  uchwała
Nr ….......................  i   studentów   mieszkańców   Gminy    Kłobuck ........”,   rozumie,  że 
ponadgimnazjalni   to   też    studenci. 

      Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że studenci nie są ujmowani. Powiat rozpatruje   
wnioski  studentów.

Radny M.Wojtysek – odnośnie  podwyższenia   średniej  ocen do 4,15, uważa  to  za 
niepotrzebne.

      Sekretarz M.Kasprzak - w tej chwili nie może  się jednoznacznie wypowiedzieć w sprawie
zaproponowanych  zmian  w regulaminie, gdyż  jest  potrzeba  konsultacji  z  radcą  
prawnym.

      Burmistrz J. Zakrzewski –  wnioski  z  komisji  P. Sekretarz   spisała  i  zostaną  one 
skonsultowane  z   radcą  prawnym  odnośnie  zaproponowanych  zmian,   trzeba   je 
sprawdzić   żeby  nie popełnić  błędu  formalnego  między innymi w stosunku do rad 
pedagogicznych  , czy można powołać taką  komórkę wewnątrz  szkolną, która będzie  
opiniowała  te wnioski. Na sesji  powie, czy jest to możliwe do wprowadzenia.

      W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół . Dyrektor ZEAOS  



przeanalizuje statut,   żeby   dyrektorzy  szkół  ustosunkowali się  czy  ewentualne  
propozycje  zmian  są możliwe.

Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu
i  Turystyki,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały  w   sprawie   regulaminu
przyznawania   i   wypłacania  dla  wybitnie   uzdolnionych    uczniów   szkół
podstawowych, gimnazjalnych   i   ponadgimnazjalnych    funkcjonujących   na   terenie
Gminy   Kłobuck   Stypendium   Burmistrza   Kłobucka   w   ramach   Lokalnego
Programu   Wspierania    Edukacji   Uzdolnionych  Dzieci   i   Młodzieży.

/Za – głosowało  10 osób,       przeciwnych  -  0 ,      wstrzymała  się – 1 osoba/ 

Ad 5.  
Sprawy różne.

      

Nie wniesiono spraw różnych.

    Wobec  zrealizowania   porządku   posiedzenia,  Przewodniczący    Komisji     Edukacji
Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu   i  Turystyki   T.Kasprzyk
zamknął   posiedzenie  komisji. 
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