
Projekt
                                                              Protokół   Nr  8/2016

z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki

    odbytego w dniu  15.11.2016r.

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.  Przyjęcie  protokołu   Nr 7/2016  z  dnia  04.10.2016r. 
    /projekt  protokołu  został  umieszczony  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 7/2016   z  04.10.2016r.         
3. Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  rozpatrzenia skargi na 
Dyrektora Zespołu Szkół w Białej.
4.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  określenia  wysokości 
stawek  podatku od nieruchomości .
5. Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  obniżenia  ceny skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.
6.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  uchwalenia programu 
współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na rok 2017.
7.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały Nr 
133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 30.11.2015r.  w  sprawie  uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
8.  Wypracowanie   opinii   do projektu   uchwały   w  sprawie  uchwalenia   Gminnego 
Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na  rok  2017.

      9. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 

      10. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  Statutu  Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego  Oświaty  Samorządowej  w  Kłobucku,  stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012  Rady Miejskiej  w Kłobucku  z  dnia 8 maja 2012 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty 
Samorządowej  w  Kłobucku,  zmienionej  Uchwałą Nr 38/VII/2015 Rady  Miejskiej  w 
Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku.



      11. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie organizacji wspólnej obsługi 
przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek
organizacyjnych Gminy Kłobuck.     

      12.  Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji ze środków budżetu  gminy  na prowadzenie  szkoły  publicznej  przez 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
13. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  
i  rozliczania  dotacji ze środków  budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych 
przedszkoli  i  innych  niepublicznych  form  wychowania  przedszkolnego  oraz  trybu  i 
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrani i wykorzystywania.
14. Wypracowanie  opinii do  projektu  budżetu  na  2017 rok.
15. 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 8 na  11  członków  komisji. 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    jednogłośnie   przyjęła   proponowany    porządek  posiedzenia  
komisji  po  zmianach.

       Ad.2

Przyjęcie  protokołu     Nr 7  z   dnia  04.10.2016r.
/projekt  protokołu  został   umieszczony  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, 
    -projekt  protokołu  z  komisji,   -projekt  protokołu  Nr  7 /2016  z  04.10.2016r.
 

Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu 
i   Turystyki,   jednogłośnie   przyjęła  projekt  protokołu   Nr 7/2016    z   dnia  04.102016r. 



      Ad.3.  

      Wypracowanie   opinii   do  projektu   uchwały   w  sprawie   rozpatrzenia  skargi   na 
Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Białej.

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – z racji tego, że jest pracownikiem Zespołu  Szkół w 
Białej  poprosił o wyłączenie  go  z  głosowania   w tej sprawie.                                       
Odczytał uzasadnienie  do projektu uchwały .  Radni otrzymali  również  opinię prawną w
przedmiocie czy Rada Miejska ma  kompetencje  do  rozpatrzenia  skargi nauczycielki   na 
dyrektora szkoły, a jeśli tak, to jakie zarzuty powinna rozpatrzyć Rada.                         

      Radny A.Sękiewicz – zwrócił uwagę  na powstałą  nieścisłość  w  sporządzonej przez  
Radcę  Prawnego  opinii  prawnej , w  której  zostało  podane  nieprawidłowo  nazwisko  
skarżącej.  Poprosił o skorygowanie tego.

      Komisja  Edukacji Publicznej,  Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu  i 
Turystyki   jednogłośnie   uznała  skargę  za   bezzasadną  z  wyłączeniem  z  głosowania 
przewodniczącego komisji.

Ad 4.  
Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  określenia  wysokości 
stawek  podatku od nieruchomości .

Burmistrz J.Zakrzewski –   zaproponował  pozostawienie  stawek podatku  od 
nieruchomości  na  rok  2017  na  poziomie  roku 2016  z  wyjątkiem  pozycji, gdzie 
tegoroczna stawka obowiązująca przekracza stawki maksymalne. Dotyczy  to stawek:
- od gruntów  pod wodami,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w 
ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym,
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki   jednogłośnie  pozytywnie   zaopiniowała  projekt   uchwały   w   sprawie  
określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości .



Ad.5. 
Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  obniżenia  ceny skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.

Burmistrz J.Zakrzewski – zgodnie  z  Komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku podatku rolnego na rok 
podatkowy 2017 średnia cena skupu żyta wynosiła 52,44 zł  za  1dt, natomiast projekt 
uchwały przewiduje obniżenie stawki do kwoty  45,00 zł.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki   jednogłośnie  pozytywnie   zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  
obniżenia  ceny  skupu   żyta  do   celów  wymiaru   podatku   rolnego   na   rok   2017.

Ad.6.  
Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  uchwalenia programu 
współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na rok 2017.

Burmistrz J.Zakrzewski – program ten niewiele się zmienił w stosunku do roku 
poprzedniego. Nie wprowadzono żadnych zmian ani poprawek.
Projekt uchwały określa zakres i formy współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy  o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a także  planowaną wysokość środków na 
realizację programu.
Projekt programu został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą Nr 
457/XLVIII/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w
zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki    jednogłośnie   pozytywnie   zaopiniowała   projekt   uchwały  w  sprawie    
uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi  podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na rok 2017.



Ad.7.  
Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały Nr 
133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 30.11.2015r.  w  sprawie  uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – GOPS po wieloletnich doświadczeniach doszedł do 
wniosku, że formuła która dotyczyła organizowania letniego wypoczynku dla dzieci z 
rodzin z problemami alkoholowymi  i innymi  patologiami, chce z takiego projektu 
zrezygnować . Dlatego też zwrócono się do Burmistrza z prośbą żeby  te pieniądze 
przeznaczyć na zorganizowanie  „Spotkania ze Świętym Mikołajem”  w  2016 roku.
Z  przeznaczonej   na  wypoczynek  letni   dla dzieci  z  w/w rodzin     kwoty  20.000 zł  
została  wykorzystana  kwota  14.380,00 zł.
W  związku z powyższym pozostałą  kwotę  w  wysokości  5.620,00 zł proponuje   się  
przeznaczyć  na  ten  cel.
W   ramach  tego  spotkania  mogłoby  wziąć  udział ok. 50 dzieci  i  młodzieży objętych 
pomocą GOPS  w Kłobucku.
Uważa, że jest to dobra inicjatywa. Kiedyś była  ona  praktykowana, wówczas Urząd  
organizował Mikołaja  dla dzieci  i młodzieży. Było  to w formie  paczek.   GOPS  uznał , że
skoro dzieci nie chcą  korzystać z wypoczynku  letniego,  to lepiej  jest rozdać  paczki 
mikołajkowe , niż  organizować  coś  na  siłę.

Radna E.Kotkowska – zapytała,  czy w efekcie faktycznie  zrezygnujemy w ogóle  z  
organizowania    wypoczynku letniego. 
Oszczędność  teraz wynika z tego, że był  organizowany wypoczynek  letni  i  pozostały 
oszczędności  z tego powodu, czyli  nie  wszyscy chcieli  skorzystać  z takiej formy 
wypoczynku, brak było pełnego kompletu dzieci  na które przeznaczone były pieniądze.
Czy  wynika z  tego, że GOPS  całkowicie  rezygnuje  z  letniego wypoczynku  dla  swoich 
podopiecznych.

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – potwierdził, że GOPS  całkowicie rezygnuje z takich 
wyjazdów. Natomiast pieniądze, które byłyby  przeznaczone na ten letni wypoczynek 
zostały przeznaczone do dyspozycji Burmistrza  jako rezerwa. Dlatego też nie ma ich w 
programie. Uważa, że jest to rozwiązanie praktyczne  i  dobre. Wyjaśnił, że  kolonie 
przynosiły przez ostatnie lata wiele problemów. Dzieci nie chciały jeździć, były problemy 
ze  zorganizowaniem  odpowiedniej  ilości dzieci  na  wyjazd.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki   jednogłośnie   pozytywnie   zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie   
zmiany   uchwały  Nr 133/XVI/2015  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia 30.11.2015r.  w 
sprawie  uchwalenia Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2016r.



Ad.8.  
Wypracowanie   opinii   do p  rojektu   uchwały   w  sprawie  uchwalenia   Gminnego 
Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na  rok  2017.

Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – ustawa  z  dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu  w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zobowiązuje gminę  do  realizacji gminnego
programu   profilaktyki   i   rozwiązywania  problemów  alkoholowych. Rozwiązanie  tych
problemów  w  świetle  w/w  ustawy  należy  do  zadań  własnych  gminy. 
Gminna Komisja taki program opracowała. Radni  go  otrzymali. 
Źródłem środków finansowych na realizację zadań  tego Programu są środki pochodzące 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W  Gminie Kłobuck mamy coraz  większy  problem  z  alkoholem . Wyszczególniona  w  
Programie tabela  pokazuje tendencje wzrostowe spożycia alkoholu, mimo  kilku 
odnotowanych spadków.  Od 2013 roku  nastąpiło zwiększenie  liczby  wniosków 
przyjętych do realizacji przez GKRPA w Kłobucku .  
Przedstawiony Program, jest podobny jak w ubiegłym roku, jedynie z małymi korektami.
Na 2017 rok na  GKRPA  planuje się przeznaczyć kwotę   239.000 zł, z tym, że jest to kwota 
która  może ulec zmianie  , dlatego że dzisiaj jeszcze została rezerwa Burmistrza . Te 
pieniądze mogą przejść na przyszły rok do harmonogramu.
Zaproponowano   inną  zmianę   dot. klubów sportowych  (realizacja zadania w drodze 
konkursów). W styczniu planuje się zrobić jeden konkurs na cały rok.  Natomiast do 
rezerwy  do dyspozycji  Burmistrza   na  działalność  profilaktyczną   i   rozwiązywanie 
problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 28.500 zł.
Program skupia się na kilku elementach. Jednym z nich, jest bliska współpraca  z GOPS.
Kwota w wysokości 13.500 zł  przeznaczana jest na ATOL, który bardzo aktywnie działa  
w naszej Gminie. Kontynuowana jest też współpraca ze środowiskami katolickimi , jak np.
ze  Salezjanami, którzy cyklicznie organizują  różne  imprezy. Zaproponowano 
organizowanie półkolonii  zimowych dla dzieci  i młodzieży z Gminy Kłobuck, co 
sprawdza się   od  lat.  Komisja pozostaje przy stawkach wynagrodzeń członków na 
poziomie  ubiegłego roku. Komisja  pracuje  sprawnie. Raz  w  tygodniu  we  wtorki o 
godz. 16:00  odbywają  się posiedzenia  komisji.
Jest bardzo dobra współpraca  z :
-Komendą Powiatową Policji w Kłobucku, która przygotowuje  dokładne  informacje , 
wywiady środowiskowe ,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,
- Punktem Interwencji Kryzysowej,
- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w  rodzinie  na  terenie 
Gminy Kłobuck.
Wpłynęło dużo różnych wniosków na organizację   imprez o tematyce alkoholowej , które 
będą realizowane  z  rezerwy Burmistrza . Lepiej dać  pieniądze z  rezerwy, bo potem 
łatwiej  się  je   rozlicza,  niż zapisać w Programie  i  później realizować.



Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  w harmonogramie  działań   jest  zwiększenie   
środków  dla  klubów sportowych. Poprzednio  była  to kwota 198.500 zł , później   była  
uchwała  o  zwiększeniu   środków. W  efekcie  była  to kwota   232.000 zł.
Działalność  klubów   rozszerza  się , pojawiają się wyniki, które  pokazują , że  warto  je 
wspierać.
Nie ma  ujętych na przyszły rok kolonii  letnich.  Rozmawiał  z  organizatorami  tych 
różnych przedsięwzięć i ustalono, że technicznie prościej będzie finansować je  z rezerwy. 
Łatwiej jest zapłacić fakturę , niż  składać  wniosek , później go rozliczać  i  przeprowadzać
całą procedurę przy kwocie np. 2.000 zł. Dlatego zaproponowano taki sposób, aby uniknąć
tych  dodatkowych czynności, a  jednocześnie udzielić  pomocy  w taki   sam  sposób  czyli
finansowo.

Radna E.Kotkowska – zapytała, czy w Lgocie nie ma klubu sportowego, bo poprzednio 
był ujęty.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  w  Lgocie   był   klub  przy  szkole.  
Czasami  organizacja  nie  wie  do  końca,  jaką   formę  przyjmie. Ta  forma  jest  bardziej 
elastyczna. Ta rezerwa  daje  Burmistrzowi  możliwość   wspierania  różnych  działalności, 
nie tylko  sportowych.

Radna E.Kotkowska – uważa, że w sumie zbyt mała jest ta rezerwa, mogłaby być większa.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki   jednogłośnie   pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały  w  sprawie   
uchwalenia   Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  na  rok  2017.

      Ad.9. 
      Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania   Narkomanii na rok 2017. 
      
      
      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii  nałożyła na gminę obowiązek uchwalenia i realizacji gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii. W myśl  art. 10  w/w ustawy, przeciwdziałanie narkomanii 
należy do zadań własnych gminy, a środki na realizację programu pochodzą z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

      Gminny  program  przeciwdziałaniu  narkomanii, stanowi  część gminnej  strategii 
rozwiązywania problemów społecznych.

      Generalnie w Gminie Kłobuck nie ma  prolemów z narkotykami . Informacje w tym 
temacie posiadają  z  Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku oraz z innych instytucji. 
Ten problem istnieje w dużych miastach. Natomiast w naszej gminie jest zjawisko prawie 



nie   występujące. Oczywiście  zdarzają  się  przypadki  tzw. eksperymentalne.
      Na 2017 rok przeznaczana  jest kwota 7.000 zł. Będzie to realizowane  przede wszystkim w

formie:
      - zakup   literatury specjalistycznej  dla szkół i placówek oświatowych,
      - dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
      - organizacja gminnego konkursu na temat uzależnień "Narkotykom mówię NIE".
      
      Oprócz tego członkowie Gminnej Komisji raz w miesiącu pełnią  dyżury  w siedzibie 

"ATOL". W tym temacie  istnieje ścisła współpraca  z Komendą Policji  szczególnie z Sekcją
Niepełnoletnich. 

      Przyjecie  uchwały jest uzasadnione, ponieważ  powinno  w istotny sposób  przyczynić  się
do wdrażania  działań  edukacyjnych  i  profilaktycznych  mających  na  celu  zmniejszenie
zagrożenia, jakie  niosą  za  sobą  narkotyki.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki    jednogłośnie  pozytywnie   zaopiniowała   projekt   uchwały  w  sprawie   
uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii   na   rok  2017. 

      Ad.10.
      Wypracowanie   opinii  do   projektu    uchwały   w   sprawie   zmiany   Statutu    Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego  Oświaty  Samorządowej   w  Kłobucku,  stanowiącego 
załącznik  do  Uchwały  Nr 191/XVIII/2012  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   z  dnia 8 maja 
2012  roku   w  sprawie  uchwalenia   Statutu  Zespołu   Ekonomiczno-Administracyjnego 
Oświaty Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 38/VII/2015 Rady Miejskiej
w  Kłobucku  z  dnia   25 lutego 2015 roku.

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – ustawa  z  25 czerwca 2015r.  wprowadziła  znaczące 
zmiany  w organizowaniu  wspólnej  obsługi  jednostek  organizacyjnych  podlegających 
jednostce  samorządu terytorialnego. Zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2016r. Celem 
zmiany  jest  zwiększenie  samodzielności  i  elastyczności  działania  jednostek samorządu
terytorialnego.

      ZEAOS  w kształcie jakim funkcjonują  w tej chwili, prawnie mogą funkcjonować  tylko do
31 grudnia 2016r.

      Do końca nie wiadomo  o jaką przyjąć  tego formę. Gminy, które  ten  temat bardzo szybko
podjęły, Nadzór Prawny  uchylił  im uchwały, ponieważ nikt do końca nie  wiedział  jak to 
ma wyglądać. Powstała 25 czerwca 2015r. ustawa, która  mówiła, że ZEAOS w takim 
kształcie  nie  mogą  istnieć, natomiast nie wiadomo było co dalej. Niektóre gminy 
dokonywały likwidacji ZEAOS. To był jednak największy błąd, bo likwidacja jednostki 
powodowała skutki finansowe. Czyli  trzeba  było  między  innymi  wypłacić odprawy. 
Natomiast jednostki te muszą istnieć  nadal. Problem dzisiaj polega na tym, że trzeba 



zmienić   nazewnictwo. Na  początku była  mowa, że  jednostka   ma   istnieć   pod  nazwą 
CUW , czyli Centrum Usług Wspólnych. Natomiast po licznych spotkaniach okazało się , 
że tak się wcale nie musi nazywać. Dlatego też postanowiono, że  ZEAOS  zmieni nazwę  i 
będzie się nazywał Centrum  Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku.   Przedstawiane
uchwały  były  kilkakrotnie  konsultowane  z  Nadzorem Prawnym . 

      Problem polega  na  tym, że  do tego nowego CEA  dochodzą dodatkowe  zadania , 
natomiast  z  ZEAOS  zadania typowo oświatowe muszą  przejść do Urzędu Miejskiego.   
Tak się musi stać od 1 stycznia 2017 roku. A więc  będą to sprawy projektów 
organizacyjnych, konkursów dyrektorów  szkół  i przedszkoli, prowadzenia teczek 
dyrektorskich, aneksów  itd. , czyli to co robi Kuratorium  (sprawy niepedagogiczne)  
muszą przejść do Urzędu Miejskiego. Natomiast  do  CEA   dojdą inne sprawy  np. VAT,  
finansowe, które  robili do tej pory  dyrektorzy  sami. W tej chwili będzie to w gestii CEA.  

      Sporządzono wariant oszczędnościowy, nikt nie będzie zwolniony , nie będą płacone 
odprawy . Uważa, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Zmieniony został statut , który 
również był konsultowany z Nadzorem Prawnym. Natomiast problem, to będzie po 
stronie Burmistrza, gdyż będzie musiał powołać w Urzędzie komórkę oświatową. Nie 
znaczy to jednak, że CEA będzie miało mniej pracy, będzie jej więcej. Nadmienił, że są na 
dzień  dzisiejszy  w  ZEAOS    zaoszczędzone   2 etaty.  Wcześniej Burmistrz  myślał  żeby  
dołączyć księgowość  OSiR-u   czy MOK-u ,  tylko  powstał kolejny problem , gdyż to są 
wszystko koszty związane  z  programami. Każda jednostka pracuje na  innym  programie
finansowym. Są to naprawdę ogromne  pieniądze. Z biegiem czasu  na pewno nastąpi taka
sytuacja, że będą przejmowane sprawy kadrowe, finansowe  poszczególnych  jednostek.

      CEA  dalej będzie obsługiwać wszystkie jednostki oświatowe, czyli szkoły i przedszkola  
wymienione w projekcie uchwały, dowozić dzieci do szkół, sprawy młodocianych, decyzje
dot. spraw socjalnych  itd. Pracy jest  dużo przy mniejszym  stanie zatrudnienia  a  przy 
dodatkowych  zadaniach. 

      Gdyby zlikwidowano jednostkę, to trzeba by było zamykać wszystkie księgi  i 
przeprowadzać  konkurs na dyrektora.

      Radny W.Ściebura – z  wypowiedzi  wynika, że  zmienia  się  tylko  nazwa , ale  problem 
będzie z tym, że  w Urzędzie musi  powstać odrębna komórka . Zapytał, czy to będzie 
przesunięcie  pracowników, czy kolejne  etaty.

      Burmistrz J.Zakrzewski –  będzie 1 etat, a  likwidowane  są 2 etaty w obecnym ZEAOS. 
Zakres  prac  nie  będzie  ani  mniejszy,  ani  większy.  Część  zadań będzie  przesunięta  na
poszczególnych pracowników. Niektóre  zadania  są  zabierane,   czyli fizycznie  nikt  tego 
nie robi,  to ktoś  inny  będzie  je  wykonywać. 

      Dzisiaj  skupiamy się  na oświacie , bo to jest najbardziej ważny element , nawet  budżetu.
      Nie jest też  powiedziane , że   CUW  z  czasem  nie  przejmie księgowości OSiR-u, MOK-u

czy Biblioteki, bo  te Centra Usług Wspólnych  po to są tworzone  aby  skonsolidować  
pewne sprawy. To jest też kwestia  wspólnego rozliczania VAT, różnych przepisów prawa 
itd. Na dzisiaj, nie należy tego burzyć   i   naraz  w  jednym czasie przejmować  wszystkie 
jednostki.  Uważa, że na razie należy skupić się na jednym poważnym zadaniu, 
zorganizować to dokładnie, zorientować się jak to funkcjonuje i wtedy zastanowić się nad 



włączeniem innych jednostek.
      Tylko podejmując tą uchwałę to włączenie, to jest w zasadzie operacja techniczna, bo 

przekazanie części zadań i przekazanie pracowników, ale wtedy jest to w jednym zespole ,
jest jeden dyrektor zarządzający  i  można te zadania w przypadku nieobecności 
księgowego przekazać innemu pracownikowi, który to tak samo zrobi. Tak działają  firmy 
rachunkowe, które nie obsługują  jednej firmy, tylko kilka firm z czego każda  firma jest 
inna. Z pewnością taki był zamysł ustawodawcy, aby to zrobić.  

      Należy zauważyć, że bardzo dużo dużych firm, korporacji  tworzy Centra Usług 
Wspólnych, które działają na zasadzie kilkudziesięciu pracowników, którzy wprowadzają 
dane. Niekoniecznie ta firma   musi   znajdować w tym samym  zakładzie, tylko jest nawet 
w całkiem innym mieście .

      W Częstochowie powstaje Centrum Usług Wspólnych, które  obsługuje np.  firmę 
tajlandzką.  Wszystko odbywa się na zasadzie łączy elektronicznych.

      Jak wcześniej zaznaczył, na pewno  nie będzie  to zwiększenie, a wręcz ograniczenie  ilości
kosztów związanych z obsługą. Takie są założenia i   wyliczenia.

      Radna E.Kotkowska – kiedy pytała na sesji o etap przekształcenia ZEAOS  i  powstania 
CUW , wówczas Burmistrz odpowiedział, że jest prowadzony  audyt przez  zewnętrzną 
firmę, która przeanalizuje  jakie działania winniśmy podjąć , żeby było to najbardziej 
racjonalne. Zapytała o koszty jakie gmina wydała na tą firmę zewnętrzną oraz jakie są 
ustalenia tej firmy, ewentualnie gdzie można się zapoznać z wynikami  tego audytu.

      Osobiście jest zwolennikiem bardziej  tego, żeby  powstało Centrum Usług Wspólnych nie 
tylko  na  bazie  jednostek oświatowych, ale również  innych jednostek gminnych. Na 
poprzedniej sesji  mówiła o zamówieniach publicznych, które można by z jednego miejsca 
prowadzić  przez wyspecjalizowanego pracownika. To też by się  sprawdziło.

      Burmistrz J.Zakrzewski – słowo „audyt” było chyba na wyrost. Mówiono o tym, żeby 
zlecić  firmie  zewnętrznej, która  ma  doświadczenie  w analizie  nowej   ustawy  i  starych
ustaw, kompetencji nowej  jednostki .Uważa, że zostało to zlecone bardzo kompetentnej 
firmie, której szefem jest były kurator . Firma miała wypracować taki model  i podział 
obowiązków, który byłby modelowy i nie  stwarzał  problemów przy zatwierdzaniu przez 
Nadzór Prawny. Zadaniem tej firmy było również konsultowanie tego pod względem 
prawnym, gdyż  chcemy mieć  gotowy  dokument  nie  tylko  pod względem 
merytorycznym, ale też pod względem prawnym i sprawnie działającą jednostką później 
po  jej  wprowadzeniu  w życie. 

      Jak Radna słusznie zauważyła, ta zmiana uchwały  i zmiana statutu  ZEAOS  w CEA  daje 
nam również  możliwość stopniowego włączania innych jednostek do tego podmiotu.

      Nadmienił, że w dniu wczorajszym był na spotkaniu z Minister Zalewską , która nie 
rozwiała wątpliwości  , wręcz bardzo duży wpływ będzie miało Kuratorium na decyzję 
organu prowadzącego  z zatwierdzaniem  i analizą arkuszy organizacyjnych, co nie było 
nigdy praktykowane. Organ prowadzący miał wpływ na arkusze organizacyjne i to  on 
podejmował  decyzje co do tych arkuszy. Pani Minister stwierdziła, że etatów w szkołach 
przybędzie. Nie wiadomo skąd takie wyliczenia. Nawet Wiceprezydent, który zajmuje się 
oświatą w Częstochowie uznał  wręcz, że dane które podają  są nieprawdziwe.  



      Na pytanie, w jaki sposób  będziemy mieć  sfinansowane  przekształcenie tych jednostek , 
czyli dostosowanie ich do nowych form , też nie uzyskano odpowiedzi. Niby subwencja 
miała być wyższa, a  otrzymano  taką samą   subwencję, natomiast według  Ministerstwa 
otrzymaliśmy wyższą. Np. Krzepice   otrzymały o 400.000 zł mniej  niż w roku ubiegłym, 
mimo, że ktoś twierdzi że subwencja jest wyższa.

      Tych pytań jest bardzo dużo . Natomiast do końca  marca 2017r. trzeba  przygotować 
system, musi  być  zatwierdzony  schemat   szkół. Należy  zdecydować,  jakie   szkoły  

      będą  mieć  obwody szkolne.
      Przekształcenia są  dwa, albo szkoła podstawowa  w formie  utworzenia albo w  formie 

przekształcenia. W  przypadku Gimnazjum  może  być  przekształcenie  gimnazjum  w 
szkołę  podstawową  albo  utworzenia  wręcz  od  podstaw  szkoły podstawowej. 

      Nie ma recepty jak przekształcić placówkę. Nawet  bardzo duże gminy  mają  problemy 
lokalowe . W naszej gminie  też musi  być przeprowadzona  analiza  ilości dzieci, naborów,
podzielenia klas. Jest to bardzo duże zadanie, które  trzeba dobrze przeprowadzić  i 
wprowadzić w życie. Do końca marca 2017 roku musi być  ustalona  przede wszystkim 
siatka  i  do niej  trzeba  dopasować   ilość  uczniów,  nauczycieli, żeby  tak  umiejętnie   
pokierować,  aby jak najmniej osób straciło pracę. Do tego jeszcze dochodzą zmiany 
programowe, zwiększona liczba godzin na historię , informatykę, języki obce. Są to tylko 
zapowiedzi, nie ma żadnych konkretów ile tych  godzin będzie. Czy będą  one 
wprowadzane od  razu do wszystkich klas, czy to będzie  od pierwszej klasy i  potem 
systematycznie rosło.

      Jest to bardzo poważny problem dla gminy.

     Odpowiadając  na  pytanie  Radnej E.Kotkowskiej wyjaśnił, że zapłacono  kwotę  3.000 zł 
netto za tą analizę  łącznie z dokumentacją dotyczącą  projektów uchwał, konsultacjami  i 
zmianą  statutu. Było to kilkakrotnie konsultowane , analizowane . Jest zapewnienie, że 
zostało to skonsultowane z Nadzorem Prawnym. Przede wszystkim firma odpowiada za 
ten dokument.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska –  uważa, że to co  mówi  Dyrektor ZEAOS  jest   
niespójne, bo   raz mówi się, że zadań będzie  więcej , a z drugiej   strony , że odchodzą  
pewne   zadania  ze szkół bo dyrektorzy nie będą tworzyli planów , list płac . Poprosiła o 
wyjaśnienie,  jakie  w końcu  zadania  są zabierane ze szkół. Jakie zadania  przejmuje CEA.

      Uważa, że jest to niespójne, bo jeśli przejmuje się tyle zadań, a będzie mniej  pracowników,
to jak to będzie prowadzone.

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – najbardziej  poważnym  zadaniem  jest VAT , który 
wchodzi od 1 stycznia 2017 roku .To stanowi największy problem.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – poprosiła o wyjaśnienie, jakie zadania  oddane 
zostaną do Urzędu Miejskiego,  jakie  zadania  wykonywane  przez  CEA  zostaną  
zabrane.

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – oddane zostaną  zadania, które wykonuje tzw. Nadzór 



pedagogiczny .  Czyli do Urzędu oddane zostaną  projekty organizacyjne , wszystkie 
aneksy  (choć  będą powiązane z  jednostką  CEA), opracowanie  nowych  obwodów 
szkolnych itd.

      Jednakże  w tej chwili  idą zmiany  i  tak  do  końca  nie  wiadomo  co  ta  nowa  komórka 
będzie robić.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – stwierdziła, że też tych zadań mało jest 
przekazywanych do Urzędu, bo siatki robi się raz  w roku, projekty też robi się raz w roku,
a tu  powstaje nowa  komórka. 

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – dodał, że do zadań tej komórki będzie też należał nadzór 
pedagogiczny  nad szkołami  w sensie organu prowadzącego.

      Wyjaśnił, że  organem prowadzącym  jest Burmistrz , więc też musi nadzorować 
dyrektorów. 

      Burmistrz J.Zakrzewski – dodał, że  wystarczy przedstawić  stary  i  nowy statut  i  
porównać jakie  zostały  wprowadzone  zmiany  i  co  zostało wyłączone.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska –wobec  tego poprosiła  o te  statuty   celem  ich 
porównania.

      Radna E.Kotkowska – nawiązała do wypowiedzi   Dyrektora ZEAOS  w kwestii 
powstania nowego stanowiska , które będzie się zajmowało  stricte  obsługą pod kątem  
oświatowym związane bezpośrednio z Kuratorem,  i  oczywiście też z  jednostką  CEA  
pod kątem finansowym . Zapytała, czy będzie to wyodrębnione stanowisko  spośród jakby
do tej pory pracowników, czy też będzie to stanowisko zupełnie nowo stworzone , 
podlegające bezpośrednio pod Burmistrza. Jak to będzie wyglądało w schemacie 
organizacyjnym Urzędu.

      
      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian –wyjaśnił, że musi być ogłoszony konkurs  na  wolne 

kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Edukacji, Kadr i Spraw 
Administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku. 

      Radna E.Kotkowska – stwierdziła, że  na  każde  stanowisko urzędnicze  musi być 
ogłoszony konkurs.

      Burmistrz J.Zakrzewski – temat  jest złożony,  dlatego  że   kwestia organizacyjna Urzędu 
leży w jego  kompetencji, sam dobiera sobie  te kwestie, które  wiążą  się   z  różnymi 
sytuacjami. Do tej pory np. sprawy pracownicze , karty  i   akta osobowe dyrektorów szkół
były w ZEAOS. Natomiast bezpośrednim przełożonym  dyrektorów jest Burmistrz, więc 
to przechodzi z powrotem pod właściwy  zarząd, nie będzie w ZEAOS . Druga sprawa, to 
cały zakres obowiązków osoby, która będzie powołana  do  pełnienia tej funkcji,  Dyrektor 
ZEAOS   bardzo  spłycił . Chce tą funkcję połączyć jeszcze z innymi  zadaniami, żeby to 
nie był jeden etat i tylko  zajmował się , jak to przewodnicząca rady stwierdziła, że arkusze



      organizacyjne robi się raz w roku. Owszem, główne  arkusze robi się raz w roku, ale do 
tego dochodzą aneksy, orzeczenia, wszystkie sprawy związane z  bieżącymi  sprawami i 
koordynowaniem. Tych zadań jest dość  sporo, ale nie ma  ich na tyle, aby nie powierzyć  
jednocześnie temu pracownikami, który zostanie powołany innych  zadań. Więc  chce  
stworzyć  Wydział , który  będzie  jednocześnie  Wydziałem Edukacji, a jednocześnie 
będzie  Wydziałem Kadr i Administracji. Taki wydział będzie powołany na nowo. Wtedy 
nie mnożąc etatów, dlatego że odchodzi zasłużony pracownik Pan A.Wierus na emeryturę 
i nie będzie powoływany  nikt  na jego konkretne stanowisko , a chce żeby po prostu ten 
pracownik przejął jego pracę i zadania i odciążył jednocześnie pracę P. Sekretarz, która od 
dłuższego czasu zajmuje  się pracą dwóch wydziałów: GPN  i GOR, gdyż nie ma zastępcy. 

      Faktycznie   2 etaty   fizycznie   z   ZEAOS   w  porównaniu   do  poprzedniego   stanu 
zatrudnienia  są likwidowane. Może nie jest to likwidacja, ale chce iść w innym kierunku  i
bardziej   docenić   tych  pracowników  i dać  im  więcej  zadań. Uważa, że tak jest  bardziej
ekonomicznie  i racjonalnie. Dlatego, że nie można mieć  10 słabo opłacanych i  w zasadzie
nie   ma   efektu. Lepiej   jest   mieć  8 ludzi  lepiej opłacanych i dać im  więcej zadań albo te
zadania  bardziej  podzielić. Dzisiaj  jest  ta możliwość. Wydzielając te zadania , aby skupić
się   na   konkretnych   zadaniach   typowo  księgowo-kadrowo-administracyjnych. Należy
zauważyć,  że   nie   zabiera  Dyrektorowi  ZEAOS   dowozów,  co   jest  bardzo   istotnym 
elementem . One  zostają  w  ZEAOS   z   prostej  przyczyny. To są  bardzo skomplikowane
harmonogramy   kursów, dojazdów, dowozów, rozliczeń,  paliwa itd. Nie  może  to  robić 
osoba, która będzie się zajmowała typowo oświatowymi sprawami. Te kompetencje będą 
rozdzielone. Taki jest plan, aby  powołać taki Wydział, który  jednocześnie  będzie  spełniał
również inne zadania, nie tylko te oświatowe.

      Jest racjonalistą i liczy pieniądze,  nie tworzy etatów, wręcz je ogranicza.

      Radna B.Błaszczykowska – zapytała,  jak  będzie  się   nazywać   to  nowe   stanowisko   w
Urzędzie. Czy teczki akt osobowych  będą przejęte  też do  Urzędu wszystkich nauczycieli 
ze   szkół.  Rozumie ,  że   nadzór   pedagogiczny   będzie   również   obejmował   to   nowe
stanowisko, czyli będzie to osoba która ma przygotowanie pedagogiczne  w tym kierunku.

      Burmistrz J.Zakrzewski –  w  Urzędzie   są   akta   osobowe  wszystkich  dyrektorów  
jednostek i powinny   też  być  akta osobowe dyrektorów jednostek oświatowych  również 
w Urzędzie, bo one podlegają bezpośrednio Burmistrzowi. Nie może być tak, że Burmistrz
nie  wie , że   jakiś  dyrektor  szkoły  czy  przedszkola   jest   na   urlopie. To  Burmistrz  jest
odpowiedzialny   za   oświatę   i   jest  organem   prowadzącym.  Nie   mówi  o   płacach,  o
naliczaniu  wynagrodzenia ,  mówi   o   sprawach  typowo  kadrowych  nauczycieli, bo   to
zostaje w CEA. W ten sposób są  pewne  rzeczy prostowane i wtedy ma jakąś kontrolę nad
pracą  dyrektorów. Są rzeczy, które trzeba regulować.

      Natomiast jeśli chodzi o teczki osobowe nauczycieli dalej zostają w szkołach, a dyrektorów
przechodzą do Urzędu tak jak wszystkich innych  jednostek organizacyjnych. Będą one w 
Wydziale Kadr i Administracji. Wiadomo, że ten wydział dotyczący  stricte   spraw  
związanych  z dyrektorami, gdzie trzeba naliczyć urlop  czy wypłacić ekwiwalent 
urlopowy, to  wiadomo  że  będzie  to robił  CEA , bo są  to  pracownicy  tej  jednostki. Ten 



wydział będzie również nadzorował kadry pracowników Urzędu  w sensie 
organizacyjnym i takim jak do tej pory. Nie zostanie powołana na miejsce Pana A.Wierusa 
żadna  osoba, więc nic się tutaj nie zmienia, jest etat za etat.

      Będzie stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych w 
Urzędzie Miejskim w Kłobucku.

      Nadzór  pedagogiczny  sprawuje  Kuratorium, a  organem  prowadzącym  szkół   jest 
Burmistrz.

      
      Radna B.Błaszczykowska – rozumie, że wszystkie sprawy  związane z arkuszami robił 

pracownik ZEAOS  i tylko i wyłącznie tym się zajmował.

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – potwierdził, że tylko jeden pracownik to robił, ale oprócz 
tego miał również inne zadania. Generalnie   jednak była  tylko jedna osoba powołana do 
tych spraw.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – zapytała, co teraz będzie robił  ten pracownik.

      Dyrektor ZEAOS J.Krakowian – wyjaśnił, że będzie pracować w rachunkowości.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – stwierdziła, że na początku zostało powiedziane, że 
powstanie  komórka  oświatowa jednoosobowa  w Urzędzie, która będzie   sprawowała 
nadzór pedagogiczny nad szkołami.

  
      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że był taki plan, aby powołać pełnomocnika do spraw 

oświaty.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – poprosiła o konkretnie wyjaśnienie tej kwestii  co  
będzie, a nie jakie były zamierzenia. Radni zadają pytania, żeby się konkretnie dowiedzieć.

      Najpierw była mowa o jednoosobowej komórce, teraz się okazuje, że będzie to Kierownik 
Działu Organizacyjnego.

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  będzie to Kierownik Wydziału Edukacji, Kadr i 
Administracji.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – czyli  będzie to stworzony   nowy   wydział.
     
      Burmistrz J.Zakrzewski –wewnątrz Urzędu może reorganizować wszystko.  Nie tworzy 

dodatkowego etatu w Urzędzie, jednocześnie zabiera zadania z ZEAOS . Uważa, że jest to 
chyba racjonalne rozwiązanie.

      Nadzór nad dyrektorami sprawuje  Burmistrz, czyli  nie ta powołana osoba.
      Mówi się o kadrach, czyli o typowej papierologii.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – poprosiła o wytłumaczenie, co ta osoba będzie 
robiła.



      Burmistrz J.Zakrzewski – czyli będą rozdzielone kompetencji między dwoma wydziałami
i powstanie nowy wydział  bez zwiększania etatów. Zostaje  ta  sam ilość pracowników , a 
załatwione zostaną  sprawy oświatowe.

      Dyrektor ZEAO J.Krakowian – komisja powinna teraz  pracować nad punktem dot.
      zmiany   Statutu    Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  Oświaty  Samorządowej   w 

Kłobucku.  W tej chwili powinno się mówić o tym co  CEA będzie obsługiwać jako nowa 
jednostka  i  o  zmianie  statutu. 

      Radna B.Błaszczykowska – zapytała, czy ZEAOS pracuje na programie WULKAN i od 
kiedy. Podobno ten program bardzo ułatwia pracę w tym kierunku. Uważa, że chyba nie 
zajmuje to aż tyle czasu, dzięki temu programowi, żeby pracownik był tylko i wyłącznie 
do tych celów przeznaczony.

      Dyrektor ZEAO J.Krakowian –wyjaśnił, że ZEAOS pracuje na tym programie od  2009r.
      Uważa, że jest to ogrom pracy, a program jest bardzo skomplikowany  i trudny.
      Dobrze byłoby wprowadzić Program WULKAN do projektów organizacyjnych, bo bardzo

by to ułatwiło ich kształtowanie. W tej chwili są one robione na zasadzie, że każdy 
dyrektor opracowuje projekt organizacyjny  na  podstawie  wytycznych , ale program 
ułatwiłby  uchwycenie   ile  poszczególni nauczyciele  mają  godzin, etatów  itd. Jest to też 
dodatkowy koszt.  

      
      Radna B.Błaszczykowska – jest to idealny program właśnie dla jednostek oświatowych. 

Każdy dyrektor w każdej chwili ma wgląd do tego, gdzie  nauczyciel pracuje, ile ma 
godzin czy etatów w danej szkole.

      Dyrektor ZEAO J.Krakowian – tego ten program nie obejmuje. W tej chwili  praca w  tym 
programie opiera się  typowo na sprawach finansowo-księgowych, rachunkowości.

      Program jest niepełny.

      Radna B.Błaszczykowska –  warto więc się pokusić o zakup pełnego programu.

      Burmistrz J.Zakrzewski – przedstawił zakres zadań na stanowisku Kierownika Wydziału 
Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych:

      1) organizacja i kierowanie pracą wydziału;
      2) sprawowanie kontroli nad gminnymi placówkami oświatowymi, w zakresie:
      a) prawidłowego realizowania zapisów znajdujących się w arkuszach organizacyjnych 

szkół i przedszkoli,
      b) prawidłowego organizowania pracy szkół i przedszkoli;
      3) koordynacja:
      a) procesu dokształcania nauczycieli,
      b)prac związanych z konkursami na stanowisku dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym 

zapewnienie obsługi komisji egzaminacyjnej w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli 



stopnia awansu zawodowego,
      c) załatwiania spraw prawno-organizacyjnych szkół i przedszkoli, a w szczególności 

arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli;
      4) prowadzenie postępowań w sprawach nauczania indywidualnego i rewalidacji oraz 

nadzoru nad spełnianiem obowiązku nauki;
      5) współpraca z organami nadzoru pedagogicznego;
      6) współdziałanie przy opracowywaniu przez dyrektorów szkół i przedszkoli planów 

dochodów i wydatków budżetowych, a także organizacji prawidłowego wykonania 
zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach;

      7) prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, w tym dyrektorów placówek oświatowych;

      8) zapewnienie racjonalnej gospodarki etatami i funduszem płac w urzędzie.

      Radna E.Kotkowska – uważa, że  te plany idą w dobrym kierunku. Zapytała, ile na chwilę
obecną jest zatrudnionych pracowników w ZEAOS, a jak planuje Burmistrz  stworzyć  ten 
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych .

      Burmistrz J.Zakrzewski – do tej pory był Wydział Organizacyjny. W tej chwili będzie on 
podzielony na dwa wydziały. Będzie  to  Wydział  organizacyjny, którego bezpośrednim 
kierownikiem jest Sekretarz   ( tak jest zapisane w schemacie organizacyjnym), natomiast 
P.Wierus był tylko Zastępcą Kierownika. Po jego odejściu  nie powołujemy Z-cy , tylko 
Kierownikiem Wydziału będzie Sekretarz, która  będzie się  zajmować sprawami  
kadrowymi pracowników Urzędu.

      Ochotniczymi strażami pożarowymi zajmował się pracownik merytoryczny,tylko P.Wierus
nadzorował te prace   i  tak  nadal będzie.

      Czyli wszystko to, czym zajmuje się jeszcze P.Wierus będzie się zajmował ten wydział  
oprócz spraw edukacyjnych .

      Radna E.Kotkowska – zapytała, ilu osobowy będzie ten wydział.

      Burmistrz J.Zakrzewski – Wydział  Edukacji, Kadr  będzie ok. 14 osobowy, a w tej chwili 
cały wydział organizacyjny ma ok.20 osób.

      Po prostu zadania są dzielone między  te dwa wydziały. Nie jest tworzona większa  ilość 
pracowników, tylko tymi pracownikami wydziały się podzielą .

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – czyli  rozumię, że  wydział  organizacyjny zostaje 
podzielony na 2 wydziały. Nie wie po co się to robi. Jest wydział organizacyjny, po 
odejściu jego Zastępcy można by było  zorganizować tylko nabór na to stanowisko + 
osoba, która by się zajmowała  oświatą, czy nie byłoby prościej.

      Burmistrz J.Zakrzewski – fizycznie pracowników będzie tyle samo co jest , jest to tylko 
reorganizacja Urzędu, a nie tworzenie czegokolwiek. Tak to trzeba rozumieć.

 



      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki   jednogłośnie   pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały  w  sprawie  
zmiany   Statutu    Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  Oświaty  Samorządowej   
w  Kłobucku,  stanowiącego załącznik  do  Uchwały  Nr 191/XVIII/2012  Rady  Miejskiej  
w  Kłobucku   z  dnia 8 maja 2012  roku   w  sprawie  uchwalenia   Statutu  Zespołu   
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, zmienionej 
Uchwałą Nr 38/VII/2015 Rady Miejskiej w  Kłobucku  z  dnia   25 lutego 2015 roku.

      Ad.11. 
      Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały   w  sprawie  organizacji  wspólnej  obsługi

przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek
organizacyjnych Gminy Kłobuck.     

      
      Dyrektor  ZEAOS J.Krakowian -  ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o 

samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła znaczące zmiany w 
organizowaniu wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych podlegających jednostce 
samorządu terytorialnego. Zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2016r.. Celem zmiany jest 
zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego.

      Zakres zadań pozostaje bez zmian. Jednostka samorządu terytorialnego może nadal 
zapewnić wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. Może on jednak 
zostać rozszerzony.

      W związku z powyższym zmienia się nazwę jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Oświaty Samorządowej w Kłobucku na Centrum Ekonomiczno-
Administracyjne w Kłobucku i nadaje się mu Statut. Statut CEA w Kłobucku zawiera 
wszelkie elementy wymagane prawem.

      Jedną z najważniejszych kwestii jest zmiana zasad funkcjonowania obecnego ZEAOS. 
Oznacza to podjęcie przez organ stanowiący uchwały, która określi jednostki obsługujące. 
W sytuacji, gdy taka jednostka już istnieje, Rada wskaże, że to jej powierza się wspólną 
obsługę jednostek oświatowych zwanych jednostkami obsługiwanymi. Określi też zakres 
obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi, przy 
czym, może on pozostać bez zmian. W następnej kolejności należy dostosować statut i 
inne obowiązujące procedury do nowych przepisów. 

      Podjęcie  w/w uchwały jest zasadne ponieważ, zgodnie z nowymi przepisami wspólna 
obsługa zorganizowana na podstawie ustawy o systemie oświaty może funkcjonować na 
dotychczasowych zasadach tylko do 31 grudnia 2016r.

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

Turystyki   jednogłośnie   pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały  w  sprawie   
organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku 
dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck.    



      Ad.12.  
      Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i 

rozliczania dotacji ze środków budżetu  gminy  na prowadzenie  szkoły  publicznej  przez
osoby   prawne  niebędące   jednostkami  samorządu  terytorialnego lub osoby  fizyczne 
oraz trybu  i  zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

      Dyrektor  ZEAOS J.Krakowian – w związku z najnowszą zmianą ustawy o systemie 
oświaty , wprowadzoną ustawą z dnia 23 czerwca 2016r., która w zakresie zasad 
obliczania dotacji wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. w jednostkach samorządu 
terytorialnego, koniecznym jest wprowadzenie zmian uchwał w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji.

      Dotychczasowe przepisy przyjmowały kwotę dotacji dla szkół publicznych  (szkół 
podstawowych i gimnazjów) w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym 
na 1 ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę 
pomniejszonych o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa przewidzianej do 
wykorzystania na jednego ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego 
ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części  oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Kłobuck. Zmienione przepisy określają kwotę dotacji dla szkół  publicznych w 
wysokości równej podstawowej kwoty dotacji dla szkół tego samego typu i rodzaju, którą 
szczegółowo  określa  art. 78b  ust. 3 ustawy, nie niższej jednak niż kwota przewidziana 
dla ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
Zmieniana ustawa ustawa wprowadza także pojęcie gminy prowadzącej szkołę 
podstawową,  w  której zorganizowano oddział przedszkolny i wyraźnie określa 
podstawę obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych, która jest
podstawą naliczenia dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Projekt uchwały wprowadza także nowy zapis  (§ 5) dotyczący dotacji dla publicznych 
placówek, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, także nowy zapis 
dotyczący obowiązku publikowania podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby 
uczniów przyjętej do ich wyliczenia.
Dotyczy to takich jednostek, jak:
-Przedszkole integracyjne niepubliczne w Łobodnie;
-Przedszkole na ul. Szkolnej;
-SPSK  w Lgocie;
-SPSK  Smugi.

Podjęcie uchwały uważa za zasadne.

      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  osoby  prawne  niebędące   jednostkami  
samorządu   terytorialnego lub osoby   fizyczne   oraz   trybu   i   zakresu   kontroli    
prawidłowości    ich     pobrania    i wykorzystywania.



Ad.13. 
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  
rozliczania  dotacji  ze  środków  budżetu gminy  na  prowadzenie  niepublicznych 
przedszkoli  i  innych  niepublicznych  form  wychowania  przedszkolnego  oraz  trybu  i 
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrani i wykorzystywania.

      Dyrektor  ZEAOS J.Krakowian –  również  w związku  ze zmianami  ustawy o systemie 
oświaty zmieniają się zasady rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych 
przedszkoli. Uchwała podobna do poprzedniej.

      Poprosił o jej  przyjęcie.

      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 niepublicznych przedszkoli  i  innych  niepublicznych  form  wychowania  
przedszkolnego  oraz  trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrani i 
wykorzystywania.

Ad.14. 
Wypracowanie  opinii do  projektu  budżetu  na  2017 rok.

      Skarbnik K.Jagusiak – przypomniała, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, 
komisje branżowe do końca listopada  mają obowiązek wydania opinii  w sprawie 
projektu budżetu na przyszły rok.

      Wpływy podatkowe pozostają bez zmian . Jeśli chodzi o wpływy  inne, to w zależności od 
przeliczeń,  jeśli chodzi o dochody majątkowe, to ten budżet  został  bardzo  ambitnie 
zaplanowany  w  zakresie  zadań  inwestycyjnych  i wpływ  dochodów  majątkowych 
związanych z wydatkami inwestycyjnymi.

      Przyjęte  do planu  wydatki  majątkowe  to kwota  12.759.775,78 zł. Źródłem  finansowania
wydatków majątkowych są  środki dotacyjne w kwocie 5.884.038,63 zł  oraz  środki własne
w tym kredytowe w kwocie  6.525.540,15 zł.  Prawdopodobnie po przetargach ta kwota się
zmniejszy lub ewentualnie   dojdą inne inwestycje, np. Centrum Usług Wspólnych, 
Centrum Integracji Społecznej, ul. Konwaliowa, Różana , gdyż te  dokumenty projektowe 
są dopiero realizowane . W związku z tym, że  koszty te nie są oszacowane  nie  zostały na
razie w projekcie budżetu  przyjęte.

      Bardzo ważną  dla Burmistrza i konieczną  dla mieszkańców  inwestycją  jest powstanie 
żłobka. Został on przyjęty w projekcie budżetu jako projekt inwestycyjny i projekt bieżący.
Został złożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
przebudowę pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 na żłobek. Ten wniosek 
zawiera również funkcjonowanie żłobka od 1 stycznia 2017 roku.  Dofinansowanie to 
spowoduje, że koszty funkcjonowania żłobka w pierwszym roku praktycznie zostaną 



      pokryte z tego EFS. Ponadto nadmieniła, że w zakresie Działu  600 Transport  Rozdz. 60095 
pozostała działalność została zarezerwowana kwota 100.000 zł  związana z tzw. budżetem 
partycypacyjnym . Na chwilę obecną nie ma przepisów do tego, natomiast Burmistrz 
chciałby , aby w przyszłym roku Radni podjęli temat podjęcia uchwały dot. tego budżetu. 
Szczegółowe zasady zostaną jeszcze uzgodnione.

      Poprosiła o pytania.

      Radny M.Woźniak – zapytał odnośnie subwencji. Jak to jest, że dzieci jest mniej  a 
subwencja  pozostaje na takim  samym poziomie.

      Ponadto  zapytał o Straż Pożarną  w Białej, która złożyła kilka wniosków , między innymi 
o remont garaży. Czy w tych środkach ujętych  w projekcie budżetu  dla jednostek OSP    
uwzględnione  zostały  wnioskowane  kwoty.

      Burmistrz J.Zakrzewski – jeżeli chodzi o subwencję, to przewinęła się taka informacja, że 
jest ona identyczna  w stosunku do roku poprzedniego, mimo że jest mniej uczniów, 
dlatego że mamy bardzo dużo orzeczeń lekarskich. Orzeczenia  te powodują , że ta 
subwencja dla nas osobiście jest wyższa, ale to nie znaczy, że pieniędzy jest więcej. Odsyłał
również do tabeli celem porównania, ile gmina  dokłada do oświaty. Po przeanalizowaniu 
jej, wynika  że  jest  ponad 1.000.000 zł więcej rok do roku. Trzeba tu dodać, że ta 
subwencja jest większa , dlatego że jest subwencja na sześciolatków, co też zwiększyło 
subwencję na szkoły. Z kolei wydatków jest więcej. Starano się nie redukować mocno 
zatrudnienia , co też w pewnym sensie powoduje większe wydatki. Liczy na to, że te 
dzieci, które  zostały w przedszkolach w przyszłym roku  mocno zasilą   niektóre oddziały
w szkołach.  Pokazuje to, że ten jeden  rok trzeba  przetrwać. Ale będzie to narastająco, bo  
przez    8 lat  będzie  ta  ograniczona  liczba  dzieci  w  klasach. Jest  to sytuacja  bardzo  
złożona. Więc nie  można tej subwencji tak literalnie czytać, że  tyle subwencji dostaliśmy 
co w tamtym roku . Ona kwotowo się porównuje, ale należy spojrzeć na wydatki, które są 
wyższe. Dlatego ta różnica w naszym wkładzie własnym do oświaty jest większa.

      Odnośnie OSP w Białej, to  już rozpoczęła część remontów. Wiadomo, że  radni 
zatwierdzają fundusz dla  ochotniczych straży pożarnych w całości . 

      Oczywiście ten fundusz  zakłada również kwestie remontowe, więc nie jest powiedziane 
że je otrzyma. Kwota na OSP pozostaje na tym samym poziomie, natomiast Radni mogą 
wnioskować o zwiększenie tego funduszu . Jest to kompetencją Radnych.                              

      Radna E.kotkowska – zapytała, czy Burmistrz planuje  w przyszłym  roku   po 30.000 zł 
na fundusz remontowy dla każdej jednostki  oświatowej.

     Burmistrz J.Zakrzewski – tam, gdzie w tym roku były realizowane  inwestycje  ten 
fundusz nie został zabrany, tylko ograniczony z przeznaczeniem na prace niezbędne takie 
które wymagają np. wykonania zaleceń Ppoż. Zaplanowano po 15.000 zł na przedszkola i 
po 30.000 zł na szkoły jeżeli nie będzie inwestycji w danej placówce. Np. Szkoła w Libidzy 
w tym roku dostała praktycznie podwojony fundusz, bo była konieczność  wykonania 
remontu dachu. W Kamyku  fundusz remontowy    został wykorzystany, a nagle się 
pojawił problem związany z  wymianą pieców CO. Nie wie jak do tego podejść, czy to jest



    

      limit funduszu remontowego czy też rzecz niezależna od tego funduszu. Co innego jest 
malowanie klas, wymiana drzwi, inne prace, a wymiana 2 pieców, która kosztuje przeszło 
50.000 zł. W efekcie jednak okazało się to korzystne, bo piec spalał dwa razy więcej  opału, 
niż nowo zamontowany piec.

      Generalnie, fundusze remontowe dla jednostek oświatowych pozostają na tym samym 
poziomie. Uważa, że jest to dużo pieniędzy i jednostki te mogą coś zrobić.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki    pozytywnie   zaopiniowała   projekt  budżetu  na  2017 rok.

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

      Ad.15. 

      Sprawy różne.

      
 

     Spraw  różnych nie wniesiono.

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

  

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk

Protokołowała:  Danuta Kowalik


