
                                                               Protokół   Nr  5/2016

z posiedzenia  Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

         Kultury, Sportu i Turystyki

       odbytego  w  dniu  11 lipca  2016r.

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Wypracowanie  opinii  do projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia na terenie
    Gminy Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny –
    Karta Dużej Rodziny".
3. 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   są obecni  
wszyscy  członkowie  komisji  (11 osób).  Zgodnie  z   § 44  ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck, 
posiedzenie  komisji  jest  prawomocne.   

      Odczytał proponowany porządek posiedzenia komisji.

      Komisja   Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki    Społecznej   Kultury,  
Sportu   i  Turystyki   T.Kasprzyk   jednogłośnie   przyjęła   proponowany   porządek  
komisji.  

      

       

       Ad.2

      Wypracowanie  opinii  do projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia na terenie

Gminy Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny –
      Karta Dużej Rodziny".



      Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – poprosiła  o  wniesienie  autopoprawkę w § 5 ust. 3 

wyrażenie „Burmistrz Gminy Kłobucka „ zastąpić  wyrażeniem „Burmistrz Kłobucka”.

Przedłożony projekt uchwały  dotyczy wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck 
Programu  dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej 
Rodziny” i stwierdza utratę mocy uchwały nr 48/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobuck z 
dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych :Gmina 
Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”.
W odróżnieniu od wcześniejszego Programu dla rodzin wielodzietnych , projekt  uchwały 
nie  zawiera  załącznika w postaci  katalogu  podmiotów  oraz  wprowadzonych ulg  i 
zwolnień, w którym umieszczani byli również przedsiębiorcy i instytucje nie będące 
jednostkami organizacyjnymi Gminy Kłobuck , dzięki temu nie trzeba  będzie przy 
każdym podpisaniu nowego porozumienia aktualizować katalogu, co wiązało się z 
podejmowaniem kolejnej uchwały zmieniającej. Zamiast tego załącznika załączono 
„Deklarację przystąpienia przedsiębiorcy i instytucji nie będącej jednostką organizacyjną 
Gminy do Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny -Karta Dużej
Rodziny”.
Deklaracja będzie wypełniana przez pracowników GOPS w chwili, kiedy podmiot  straci 
ważność  ulgi. Jeżeli upłynie ten okres  umowy będą przedłużane.
Dodatkowo rozbudowany został  zapis  50% ulgi w opłacie za przedszkole  (w 
placówkach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck), 
który teraz  brzmi: 50% ulgi za korzystanie z posiłków w placówkach przedszkolnych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck, 50% ulgi w opłacie za korzystanie z 
zajęć świadczonych przez placówki przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kłobuck, ponad czas przeznaczony na  realizację  bezpłatnego  nauczania, 
wychowania i opieki. 
Ponadto do podstawy prawnej został dopisany art.14 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991r.  o  systemie  oświaty,  natomiast  został   usunięty  art. 17 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004r.   o  pomocy  społecznej. Projekt zawiera  również  Załacznik Nr 2, który 
określa  wzór  materiałów promocyjnych  z  informacją „Tutaj możesz  skorzystać  z  ulg  i 
zwolnień  w ramach Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny – 
Karta Dużej Rodziny”.
Powyższe zmiany wykonane zostały zgodnie z zaleceniami Wydziału Nadzoru Prawnego 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

      Komisja   Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i 
Turystyki   jednogłośnie  pozytywnie    zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  
wprowadzenia    na   terenie  Gminy  Kłobuck  Programu   dla  rodzin  wielodzietnych 
„Gmina  Kłobuck  dla   rodziny –  Karta Dużej Rodziny”.



      Ad.3. 
      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 . 
 

     

Przewodniczył:   Tomasz Kasprzyk

Protokołowała:   Danuta Kowalik

                                                                               


