
Projekt
                                                    Protokół   Nr  1/2017

 z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki

    odbytego w dniu 01.02.2017r.

       Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

 1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 9/2016  z  dnia   21.12.2016r.
 /projekt  protokołu  został   umieszczony  na  stronie  internetowej Urzędu  Miejskiego  w 
bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
-Komisja   Edukacji   Publicznej, Ochrony   Zdrowia,  Polityki   Społecznej,  Kultury, 
Sportu   i  Turystyki,   -projekty  protokołów  z  komisji,   -projekt  protokołu  Nr 9/2016  
z  21.12.2016r. 
3. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie   projektu  dostosowania  sieci   
szkół  podstawowych  i  gimnazjów  w  Gminie  Kłobuck  do  nowego ustroju  szkolnego.
4. Wypracowanie  opinii  do  projektu uchwały   w  sprawie   określenia  wysokości  opłat  
za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego w  placówkach  prowadzonych  przez 
Gminę  Kłobuck .  

      5. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  
233/XXVII/2016  z  dnia  22 listopada 2016 r. w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na  rok  2017.   

      6. Sprawozdanie   z   wysokości   średnich    wynagrodzeń    nauczycieli    na   stopniach 
awansu   zawodowego w   szkołach  podstawowych prowadzonych   przez  Gminę  
Kłobuck w 2016 roku.

       /sprawozdanie  zostało   umieszczone   na  stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego    w    BIP
        bip.gminaklobuck.pl/   w   zakładce    Sprawozdania/.  
       7. Sprawozdanie  z działalności Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  

Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki   za  2016 rok.
      8. Zatwierdzenie planu pracy Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki  na  I półrocze 2017 roku.      
      9. Sprawy różne.
       - pismo Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  Nr 1  w  Kłobucku  o  ponowne   

rozpatrzenie  i  zmianę  proponowanych  granic  obwodów   szkolnych.
       - zapoznanie się  z  projektem Statutu  Gminy Kłobuck oraz z  uzasadnieniem. 



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 10  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.

      

      Ad.2

Przyjęcie   protokołu     Nr 9/2016  z   dnia  21.12.2016r. 
/projekt  protokołu  został   umieszczony  na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego
w  bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  -Komisja  Edukacji  
Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,
Sportu  i  Turystyki,  -projekt  protokołu  z  komisji,   -projekt  protokołu  Nr  9 /2016  z  
21.12.2016r.

Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki   Społecznej,  Kultury,  Sportu
i   Turystyki,   jednogłośnie   przyjęła    protokół   z poprzedniego posiedzenia.

      Ad.3.  

      Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w   sprawie  projektu  dostosowania  sieci
szkół  podstawowych  i  gimnazjów  w  Gminie  Kłobuck  do  nowego ustroju  szkolnego.

       
      Kierownik EK S.Piątkowska – propozycja  zmian  sieci  i  obwodów publicznych  szkół  

podstawowych na terenie Gminy Kłobuck została  przygotowana  w  związku  z  reformą  
systemu szkolnego. Realizacja jej założeń wiąże się  z wydłużeniem cyklu kształcenia o 
dwa lata – sześcioletni cykl kształcenia zostanie zastąpiony ośmioletnim. Jednocześnie w 
ciągu dwóch lat, począwszy od 1 września 2017r., nastąpi stopniowe wygaszanie 
gimnazjów. Dokładanie reforma będzie polegać na tym, że w szkołach podstawowych od 
1 września 2017r. dotychczasowa szkoła podstawowa sześcioletnia stanie się ośmioletnią 
szkołą podstawową. Będzie to oznaczało, że od 1 września uczniowie  sześcioletniej szkoły
podstawowej staną się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej. 1 września w 
ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy siódmej czyli 
absolwenci klasy szóstej dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy 

      1 września 2018 roku będą pierwszymi uczniami ósmej klasy tej szkoły. W gimnazjum, 



ustawa  przewiduje stopniowe wygaszanie tych szkół. Na rok szkolny 2017/2018  nie 
przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. Z dniem 

      1 września likwiduje się  klasę pierwszą, a w kolejnych latach następne klasy  
dotychczasowego gimnazjum. 1 września 2017 r. Zespół Szkół w skład którego wchodzi 
jedynie dotychczasowa szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się z mocy
ustawy ośmioletnią szkołą podstawową. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018  i  
2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej będą prowadzone dotychczasowe klasy 
gimnazjum, aż do czasu wygaszenia tego gimnazjum. W następnych latach  uczniowie 
kończący  klasę szóstą, będą podlegać promocji do  klasy siódmej szkoły podstawowej  i 
rozpocznie się tym samym też wygaszanie gimnazjów.  Ostatni rocznik dzieci klas trzecich
gimnazjum  zakończy swoją  edukację w 2019 roku  i z dniem 1 września nie będą już 
funkcjonowały w Gminie Kłobuck gimnazja. Podejmując pracę nad projektem tej nowej 
sieci szkół ustalono, że powinna ona umożliwić realizację następujących celów, które 
również pokrywają się z celami które są zawarte w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe  jak również z tym co mówi na ten temat Ministerstwo:

      - gwarantować  skuteczną  realizację  zadań szkół podstawowych, w nowych  warunkach 
organizacyjnych, wynikających z wydłużonego do ośmiu lat cyklu kształcenia,

      - odpowiadać na wyzwania demograficzne występujące w obwodach poszczególnych 
szkół, uwzględniać ruchy migracyjne,

      - utrzymać na  niezmienionym  poziomie lub  nawet  skrócić  drogę  dziecka z domu do  
szkoły obwodowej,

      - ograniczyć  skalę  niezbędnych  ruchów  kadrowych,      
       - optymalizować  koszty stałe  prowadzenia  nowej  sieci  szkół,
      - optymalizować   koszty  adaptacji  istniejących obiektów  oświatowych  do  ich  nowych 

funkcji,
      - dążenie do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze 

organizacyjnej   (tj. obejmowały klasy I-VIII).
      W  Gminie  Kłobuck zlokalizowanych  jest  obecnie  6 szkół  podstawowych (w tym 4 

działające w ramach zespołów szkół), liczących łącznie 60 oddziałów  i 1065 dzieci  oraz  5 
publicznych gimnazjów  (w tym 4 działające w ramach zespołów szkół), w których łącznie
w 28 oddziałach uczy się  518 uczniów.

     Patrząc na wykres, liczba ludności od 7-14 lat w Gminie Kłobuck według danych GUS  w 
roku 2017  i 2018 utrzymuje  się  na  niezmienionym poziomie. Natomiast należy zwrócić 
uwagę  na 2021  czyli na koniec tej reformy oświaty,  kiedy to  drastycznie spadnie liczba 
dzieci. Ta liczba dzieci osiągnie wtedy wartość 1551 na całą gminę. 

      Następny wykres przedstawia  lata poszczególne, kiedy wygaszone będą gimnazja, czyli 
rok szkolny od 2016/2017  aż do 2019/2020, kiedy gimnazja już nie będą działały.

      Kolejny wykres  przedstawia wiek uczniów w poszczególnych latach szkolnych  w 
2018/2019 roku w gimnazjum będą się   uczyli  już  tylko 15 latkowie.

      Natomiast reforma dąży do tego  aby w szkole podstawowej uczyli się uczniowie od 
wieku 7 lat do 14 lat.

      Jeśli chodzi o zatrudnienie w szkołach, to według danych systemu informacji oświatowej :
      - w Szkole Podstawowej Nr 1 jest zatrudnionych obecnie 38 nauczycieli, administracji i 

obsługi  7,5  etatu,



      - w Szkole Podstawowej Nr 2   - 33 nauczycieli  , obsługi  10 osób,
      - w Gimnazjum - 38 nauczycieli  ,  obsługi  14 osób,
       - w Libidzy  -   18 nauczycieli  ,  obsługi i administracji   7 osób,
       - w Białej  -  19 nauczycieli  ,  obsługi  i administracji   5 osób,
       - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie -  22 nauczycieli , obsługi 5 osób,
       - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku   -  34 nauczycieli , obsługi 8 osób.
       
      Wyjaśniła, że w   Gimnazjum jeśli chodzi o pracowników  obsługi  występuje  tak duża 

różnica w ilości pracowników, gdyż wynika to z tego, iż  obiekt Gimnazjum jest dużo 
większym obiektem niż obiekt  SP Nr 1 , w tym również wchodzi obsługa hali sportowej 
przy Gimnazjum, gdzie również są potrzebne etaty do sprzątania i obsługi. Jeśli chodzi o 
zmiany w strukturze, to szkoły podstawowe z dniem 1 września stają się ośmioletnimi 
szkołami podstawowymi . Gimnazjum zostanie przekształcone w szkołę podstawową, 
natomiast  zespoły szkół z mocy ustawy stają się szkołami podstawowymi, a szkoły 
podstawowe utworzone przy zespołach szkolno-przedszkolnych   w Łobodnie  i Kamyku 
zostaną  w nie włączone gimnazja. Od 1 września 2017 roku   nastąpi  zwiększenie liczby 
szkół   podstawowych,z dotychczasowych  6  na  7  w  tym:

       - w dwóch zostaną zmienione obwody  (SP Nr 1  i  SP Nr 2),
       - cztery szkoły pozostaną z niezmienionymi obwodami  (ZS w Libidzy, ZS w Białej, ZSP w

Kamyku, ZSP w Łobodnie),      
       - w wyniku przekształcenia Gimnazjum  w Kłobucku powstanie jedna nowa ośmioletnia 

szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi.
      Zaproponowana  zmiana  sieci szkół  polega na:
      1. przekształceniu wygaszanego Gimnazjum w Kłobucku w nową szkołę podstawową. 

Rejon nowej szkoły powstanie z części rejonów SP Nr 2 w Kłobucku i części rejonu SP Nr 1
w Kłobucku. Nowa rejonizacja  pozwoli  uczniom tych  szkół  na  naukę  w  trybie 
jednozmianowym,

      2. przekształceniu Zespołu Szkół w Libidzy i Zespołu Szkół w Białej w ośmioletnie  szkoły 
podstawowe, 

      3. zmniejszenie obwodów:
      • Szkoły Podstawowej Nr 1, na rzecz nowo powstałej Szkoły Podstawowej Nr 3 ,
      • Szkoły Podstawowej Nr 2, na rzecz nowo powstałej Szkoły Podstawowej Nr 3.
      Mając  na  uwadze  dane  demograficzne  oraz  stan obciążenia  dotychczasowych  szkół 

podstawowych, a także warunki lokalowe w budynku po gimnazjum przeznaczonym dla 
szkoły podstawowej, planuje się od 1 września 2017 r.:

      • rekrutację do klas pierwszych w każdej ze szkół;
      • organizację oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach  (ZS Libidza   i  ZS Biała);
      • zapewnienie kontynuacji  nauki dla klas II i III gimnazjalnych  w dotychczasowych 

budynkach szkół.

       Na sesji będzie prosiła o przyjęcie autopoprawki  jeśli chodzi o załączniki do projektu 
uchwały.  Konkretnie chodzi o  Załącznik Nr 3  gdzie:

      •  ul.Krzywa została wpisana do obwodu SP Nr 3, a jest faktycznie w SP Nr 2,
      •  powtórzyła się też ul.Słoneczna w obwodzie SP NR 3  więc  trzeba ją wykreślić.



      Jeśli chodzi o same obwody, to  granice obwodu zostały w ten sposób przyjęte, że zostały 
powielone te granice obwodów, które dotychczas przed reformą 1999r. istniały , czyli kiedy
istniała Szkoła Podstawowa Nr 4. Ponadto  część ulic przyjęta była w ten sposób, że  na 
pewno jest krótsza droga dziecka z domu do szkoły i oczywiście zapobiegamy 
dwuzmianowości. 

      Przypomniała  również o piśmie, które Radni również otrzymali w którym nauczyciele 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku zwracają się z prośbą o ponowne   rozpatrzenie  i 
zmianę  proponowanych granic obwodów szkolnych. Burmistrz przychylił się do tej 
prośby i część z tych ulic ujął  już w obwodach  Szkoły Podstawowej Nr 1 – chodzi o ul. 
Sportową, Topolową, Wyszyńskiego. Na pewno droga tych dzieci będzie bezpieczniejsza 
jeśli będą chodziły do Szkoły Podstawowej Nr 1,  a  nie Nr 3, bo nie będą musiały 
przechodzić przez drogę  wojewódzką.  Natomiast  w przypadku Osiedla Smugi II  na 
pewno bezpieczniejsza droga będzie do Szkoły Podstawowej Nr 3, bo te dzieci nie będą 
musiały przechodzić  (poza ul. Kochanowskiego) przez  żadną  inną  ruchliwą drogę. W 
związku Osiedle Smugi II  pozostało w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3. Podnoszenie 
faktu, że na tym  Osiedlu jest wysoka dzietność jest nieprawdą, bo  wyliczone z 
następnych 5-ciu roczników urodzenia  od roku  2010-2014  wskazują, że w obwodzie 
szkoły Nr 1 największa liczba urodzeń jest na ul. Baczyńskiego, 11 Listopada, 
Osiedlowej,Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Poprzecznej, Równoległej,Pogodnej, Podleśnej, 
Andersa, Żółkiewskiego , czyli Stare Osiedle i Osiedle Zagórze to są osiedla najbardziej 
obfite w liczbę dzieci i one będą zasilały SP Nr 1.

      Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową Nr 2, to przede wszystkim Niwa Skrzeszów, 
ul.Zakrzewska, Staszica, Ogrodowa i Skorupki jest największa  liczba  urodzeń dzieci. 
Natomiast jeśli chodzi o nowo powstającą Szkołę Podstawową Nr 3  to przede wszystkim 
bloki, czyli  ul.Harcerska, Rómmla, Przechodnia. Należy zauważyć, że na nowym  Osiedlu 
Smugi II tj.  od ul. Tuwima aż do ul.Kochanowskiego, w sumie przez te 5 lat urodzeń 
dzieci,  tylko 7 dzieci zasiliło tą SP Nr 3, więc nie jest to argument, że zabierając te dzieci 
szkoła zostanie zamknięta.  

      Na spotkaniu w dniu 31.01.2017r. z  nauczycielami zostało to przedstawione, przyjęli  to i 
teraz przynajmniej mają wyjaśnione  gdzie najwięcej dzieci rodzi się w Kłobucku.

      Kolejna rzecz z którą trzeba się  będzie zmierzyć tj. przepis  art.205 ustawy Przepisy 
wprowadzające  prawo oświatowe.

      Uważano, że mówi o tym  że uczniowie obecnych klas trzecich, co roku będą mogli 
przechodzić do klas czwartych według nowej sieci szkół. Niestety  nie jest to tak. Tylko raz 
klasa czwarta będzie mogła przejść  do nowej sieci szkół . W związku z tym pojawił się 
problem w Szkole Podstawowej Nr 3 – będą dwa puste roczniki. Będzie się to wiązało 
oczywiście ze zwolnieniami, albo z redukcjami etatów, bo ta szkoła w następnym roku 
szkolnym będzie miała tylko klasę pierwszą, czwartą, siódmą i dwa roczniki gimnazjum. 
Będzie niepełna szkoła, a nauczycieli jest w tej chwili tyle, że mają pełne obłożenie. W 
przyszłym roku będzie problem i co roku on się będzie pojawiał potem aż do zamknięcia 
cyklu w 2023 roku  kiedy ta szkoła rzeczywiście wypełni się już  do 8 klas. Ale przez ten 
okres będzie zawsze problem, bo tych klas będzie mało. Trzeba rodzicom przedstawiać, że 
jednak słuszne będzie to, że te dzieci rozpoczną naukę w klasie czwartej i w  klasie siódmej
według nowej sieci szkół. Tym sposobem nie będzie  tej dwuzmianowości  oraz  każdy z 



tych nauczycieli będzie miał pracę. Jeśli chodzi o uczniów klas przyszłych  siódmych, a  
obecnych szóstych, to nie ma problemu, bo co roku te dzieci będą mogły przechodzić do 
szkół według nowej sieci.

      Przewidywane skutki finansowe uchwały:
      • koszt odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Wstępnie oszacowany koszt odpraw jest na 

kwotę 630.694,16 zł,
      • koszt zmiany tablic i pieczęci. Konieczne jest zabezpieczenie kwoty 3.000 zł na zmianę 

tablic i pieczęci dla 3 szkół,
     • koszt modernizacji, dostosowania i wyposażenia budynków oświatowych. W roku 2017 

konieczne  jest  doposażenie  placówek,  przeprowadzenie  niezbędnych  adaptacji  i 
remontów, których łączny koszt szacuje się na ok. 70.000 zł.
Koszty wyposażenia  pracowni  przedmiotowych w placówkach: SP Nr 1, SP Nr 2 szacuje 
się na 200.000 zł.  Skutki finansowe w 2017r. Gmina zapewni w ramach planu wydatków 
w zakresie oświaty i   wychowania  oraz   edukacyjnej   opieki   wychowawczej  w  ciągu  
roku   budżetowego. Skutki  finansowe  dotyczące 2018 i 2019 r. pokryte  zostaną  w  
ramach  środków planowanych co roku na zadania edukacyjne, odpowiednio w budżecie 
Gminy  na  2018   i 2019r. Nauczyciele  na spotkaniu  dowiedzieli się również  co do tego, 
w jaki sposób będą informowani o ewentualnych zwolnieniach, jak np. przedmiot 
przyroda będzie dzielony, jakie kwalifikacje uprawniają  do tego, żeby nauczyciele mogli 
uczyć innych przedmiotów.

Burmistrz J.Zakrzewski – poinformował, że odbyły się dwa spotkania: jedno z rodzicami, 
drugie z  nauczycielami. Na spotkaniu z nauczycielami  próbowano wytłumaczyć  skąd ta 
kwota  630.694,16 zł  na  odprawy dla zwalnianych nauczycieli. Natomiast na spotkaniu z 
rodzicami była to kwota 700.000 zł, która po dokładniejszej  analizie   zmniejszyła się. Te  
wyliczenia  założono  z  tzw. czarnym  scenariuszem, czyli gdyby było najgorzej. Nie 
można podać dzisiaj kwestii nawet  orzeczeń, które się pojawią w roku 2017/2018, a dość 
mocno wpływają na kwestie zatrudnienia. Są to dodatkowe godziny, które tu nie są 
ujawnione. Nie można ich podać, bo takich danych po prostu nie mamy  (ile tych orzeczeń
będzie, czy w ogóle będą, jaka to będzie skala), a to powoduje że np. do każdego 
orzeczenia tj. minimum 10 godzin  nauczania  jako  nauczyciel wspomagający. 
Dyskutowano również z nauczycielami na temat taki, żeby (Kuratorium samo też 
sugeruje) ograniczyć godziny ponadwymiarowe, aby wszyscy zachowali pracę a 
jednocześnie nie było nadgodzin. Tych nadgodzin jest dość sporo ok. 200 godzin 
miesięcznie  w  całej gminie. Zastanawiano się nad czymś takim, że nauczyciel gimnazjum 
przedmiotowiec, bo oni są najbardziej zagrożeni, jeżeli mają przejść w stan nieczynny, 
wtedy gmina im płaci normalnie pensję przez  6 miesięcy (przedtem przez 1 rok). 
Jednocześnie też trzeba wziąć pod uwagę  wiek emerytalny. Jeżeli nauczyciel, który osiąga 
pełne prawa emerytalne i  mamy nauczyciela młodego, który uczy kilka czy kilkanaście lat
, to dyrektor ma obowiązek  zaproponować pracę temu młodemu nauczycielowi, a 
nauczyciel który osiągnął wiek emerytalny powinien na tą emeryturę odejść. Tak jest 
uczciwie  i  perspektywicznie. Trudno stracić dobrego, młodego nauczyciela który wypada
z rynku, a zostawić nauczyciela który może  jeszcze rok czy dwa będzie uczył  i  sam 
odejdzie. Ten moment jest właściwy, kiedy wchodzi ta reforma, aby zachować tą kadrę 



która  już jest sprawdzona, dobrze postrzegana przez dyrektorów, a  dzieci  i rodzice  są 
przyzwyczajeni.      Nadmienił, że postara się stworzyć wspólny regulamin  dotyczący 
kryteriów zwolnień  czy ograniczeń etatów obowiązujący we wszystkich szkołach, aby był
jednolity, nie na zasadzie że  dyrektor   sobie  sam  go  sobie  ustala. Tych kryteriów jest 
bardzo dużo  o  różnych statusach. Będzie się starać te etaty ograniczać a nie zwalniać 
nauczycieli. Taki kierunek chce obrać, ale muszą być jakieś kryteria które to regulują.

      Radny M.Wojtysek – zapytał ilu nauczycieli obecnie jest zatrudnionych w Gimnazjum, a 
ile ewentualnie zostanie po tej reformie, które wejdzie w życie od 1 września 2017r.  przy  
tych założeniach  wcześniej wymienionych. Czy robiono wcześniej takie symulacje ile tych
nauczycieli może pozostać, a ile może zostać zwolnionych. Drugie pytanie dot. oddziału 
przedszkolnego w  Libidzy i  Białej. Takich  oddziałów  tam nie  było, czy one będą 
dopiero tworzone.

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że nic się nie zmienia w tych oddziałach, one  po 
prostu   zmieniają  nazwę. Tam są oddziały, a tu są zespoły szkolno-przedszkolne, dlatego 
ta różnica  jest w tych dwóch placówkach. Jeżeli chodzi o zwolnienia, to  dzisiaj  nie  
chciałby  mówić  ilu  konkretnie   może  być zwolnionych, bo tego nie da się wyliczyć, bo 
te dane będą za parę miesięcy inne , a inne przed wrześniem 2017 roku. Na dzisiaj są dane 
z 3 placówek dotyczące ewentualnych zwolnień. Najwięcej problemów jest z edukacją 
wczesno-szkolną. Dyrektor  CEA  przekazał  dane jeszcze zanim się okazało, że nie będzie 
naboru co rok    tylko w jednym roku, całkowicie  to sprawy  komplikuje, bo wtedy 
korzystniej jest w SP Nr 1 (jest mniej wtedy zwolnień) a więcej w Gimnazjum. To jakby 
pokazuje odwrócony trend w kwestii zwolnień. Ale to nie znaczy że  np. nauczyciele ze SP
Nr 1  będą mogli przejść do gimnazjum na nauczanie wczesno-szkolne, dlatego że  tworzą 
się tam  pierwsze klasy  w sytuacji  jeżeli  taki etat powstanie.Wyraźnie była mowa, że nie 
na zasadzie takiej  że każda  placówka  jest  niezależnym podmiotem, ale z drugiej strony 
nie może działać sobie niezależnie w sensie zatrudniania i zwalniania. Chce wypracować 
taki model, żeby  cała gmina była jednym organizmem w sensie oświatowym i ta kadra 
nauczycielska jest jakby bazą gminy. W ramach tej  bazy mamy się poruszać. Czyli jeżeli  
brakuje gdzieś godzin, to ten nauczyciel  w pierwszej kolejności ma te godziny dostać  w 
innej placówce naszej gminy, a nie na zasadzie takiej, że  jak nam brakuje godzin, to  
nauczycielowi w naszej szkole dajemy nadgodziny. Nie ma takiej  możliwości. Z tym  
trzeba  skończyć, dlatego że  ktoś przez  takie  działania  może stracić pracę. Może dojść do
sytuacji takiej, że wszyscy będą mieć etaty, ale skończą się nadgodziny. Być może tych 
zwolnień będzie bardzo mało albo nawet wcale. Na spotkaniu  rozmawiano, aby 
nauczyciele  mieli świadomość  że już nie będzie dodatkowych godzin.  Jest  to 
niekorzystne  dla budżetu gminy, dlatego że nadgodziny dawały nam możliwość  
wchodzenia w średnią. W pierwszej wersji miało tych średnich nie być, później związki 
zawodowe wywalczyły, że jednak te średnie będą, więc to powoduje, że zachowamy etaty, 
nie będzie nadgodzin, ale średnich wypłacimy więcej. To jest właśnie ten problem z 
którym trzeba się będzie zmierzyć. Trzeba przygotować tak reformę, aby było to dobre  
rozwiązanie a  oświata  była  na wysokim poziomie  przez cały czas.

      Podał założenia, które mogą nas czekać  w najgorszej wersji, to:
      •  w  SP Nr 1 w pierwszym roku może stracić  4 etaty, w tym 3 etaty nauczycieli wczesno-



szkolnych  i 1 nauczyciela języka polskiego;
      •  w  SP Nr 2  mogą stracić pracę nauczyciele  na 2 etatach nauczania wczesno-szkolnego;
      •  w  Gimnazjum tj. 7 nauczycieli  w tym  4 nauczycieli dyplomowanych, 2  mianowanych 

i  1 kontraktowy, a w następnym roku 10.
      Ponadto  w kolejnym roku kolejne  4 nauczycieli  i w następnym roku  kolejnych  3 

nauczycieli tj. SP Nr 1.  Najmniejsze obciążenie jest w SP Nr 2, bo tylko w roku 2018/2019  
straci pracę 3 nauczycieli , w 2019 – już  nikt. 

       
      Natomiast  w najgorszej wersji  przez 2 lata:
      •  w  SP Nr 1  straci prace 11 nauczycieli,
      •  w  SP Nr 2  straci prace  5 nauczycieli, 
      •  w  Gimnazjum 17 nauczycieli.      

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk - mówimy tutaj, ile  osób może stracić pracę, ale  czy 
w tych wyliczeniach wzięto pod uwagę, że w przyszłym  roku  powstanie klas  siódma, za
dwa lata ósma i  w SP Nr 1 i SP Nr 2  będą potrzebne te etaty.

      Kierownik EK S.Piątkowska –wyjaśniła, że wszystko było brane pod uwagę.
    

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – czy to znaczy, że w SP 1 i SP Nr 2  mają  takich 
przedmiotowców, którzy będą uczyć w siódmej i ósmej klasie.

      Kierownik EK S.Piątkowska –wyjaśniła, że  mają od biologii, nie mają od geografii, fizyki 
i chemii.

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – czyli  na tą geografię, fizykę i chemię jednak się 
jakieś godziny znajdą.

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że będą to godziny, a nie etaty. Są różne metody 
liczenia – są  przeliczane na godziny i są przeliczane  na etaty.  Jeżeli to przeliczymy, to   
godzin  jest więcej a etatów  mniej. Jeżeli to wyrównamy, że wszyscy mają tą maksymalną 
liczbę godzin 18  bądź mniej, a nie więcej, to tą pracę zachowa jeszcze wielu  nauczycieli. 
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że   arkusze będzie zatwierdzało Kuratorium.  Wszystko 
co zostanie przygotowane musi mieć akceptację Kuratorium, które będzie badało  pod tym
względem, czy  nie dajemy ponadwymiarowych godzin i  jednych nie faworyzujemy, a 
drugich zwalniamy, albo ograniczamy etaty. Analizowane  będą  również  aneksy, których 
bardzo dużo. 

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – poprosił o wyjaśnienie statusu nauczyciela, który 
pracuje  w  gminie i dodatkowo jeszcze poza gminą.

      Burmistrz J.Zakrzewski – jest  to  też  jeden  z  elementów,  który  pozwala   myśleć 
optymistycznie. Jest  kilka  takich   przypadków, że  nauczyciel  ma   godziny  dodatkowo  
poza gminą. Jednakże  Rozporządzenie mówi, że musi mieć zgodę  dyrektora  na  pracę  w
innej placówce. Nie dotyczy to placówek prowadzonych przez gminę, ale  już w szkole 
katolickiej w naszej gminie  musi dostać   zgodę dyrektora. Takie przypadki są  w różnych 



szkołach, również  w liceach. Liczymy na to, że jeżeli zwiększy się liczba klas w liceach  
(za 3 lata) będziemy mogli liczyć, że część nauczycieli tam znajdzie godziny.

      Radny A.Sękiewicz – zapytał jaki akt prawny określa te   kwestie obwodów, rejonizację 
szkół.

      Kierownik EK S.Piątkowska –  art. 206 ust. 1 – 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -  
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe   nakazuje  nam  utworzenie sieci 
szkół dla każdej z  gmin.   Rada gminy  podejmuje  uchwałę  w  sprawie  projektu  
dostosowania  sieci  szkół podstawowych, gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W 
uchwale  określa  się  plan  sieci  tych  szkół, plan  sieci gimnazjów , warunki 
przekształcenia dotychczasowych gimnazjów, w każdym z tych punktów również należy 
określić obwody  i  to  jest   wprost  wskazane   w tej ustawie.

      Radny A.Sękiewicz – co w takim razie ma tu  do powiedzenia rodzic, bo pierwszym 
wychowawcą jest rodzic. Na którym miejscu jest on stawiany.

 
      Burmistrz J.Zakrzewski – rodzic jest zawsze na pierwszym, ale ustawa jest aktem 

wyższym niż  rodzic. Obwody muszą być stworzone i one  obowiązują, ale  zawsze w  
indywidualnych  przypadkach rodzic ma możliwość  i takie  prawo, aby za 
porozumieniem z dyrektorem zostawić dziecko albo przenieść  do innej  szkoły. To jest też 
kwestia dowozów. Jeżeli  skracamy drogę do szkoły, to już rodzic  bierze  na  siebie  
odpowiedzialność  dostarczenia tego dziecka do danej  placówki.

      Radny A.Sękiewicz zwrócił uwagę na to, że w mediach mówi się  wprost  przeciwnie że  
na  nauczycieli   czeka  ok. 5000   nowych etatów, a tu mówimy o zwolnieniach. Może 
dobrze  byłoby napisać do Pani  Minister   o  wyjaśnienie  tej  sprawy.

 
      Burmistrz J.Zakrzewski – uczestniczył w spotkaniach z Panią Minister, gdzie podawała 

przykład Częstochowy, że tam etatów przybędzie. Nie należy więc wierzyć, że nie będzie 
zwolnień. Dzisiaj nie ma wyjścia i trzeba podjąć dwie uchwały: tą obecną , która będzie 
początkiem przygotowania kolejnej uchwały dot. sieci szkół  i  nadania statusu. Do końca 
marca trzeba podjąć uchwałę o sieci szkół, wtedy te szkoły nabiorą pewnego statusu. 
Dzisiaj ta uchwała ma zatwierdzić obwody szkolne (projekty  sieci  szkół). Kolejna 
uchwała musi być opiniowana przez związki  zawodowe OPZZ.      

      Radna B.Błaszczykowska – poruszyła  sprawę skrócenia drogi do szkoły. Nadmieniła, że  
w Gimnazjum   są wypisane  ulice: Krzywa, Kamienna , Powstańców, te główne  które są 
naprzeciwko Szkoły Podstawowej Nr 2 , a  są przydzielone do SP Nr 3. Uważa, że   jest  to 
nieporozumienie  i  nie jest to logiczne. Ponadto  zwróciła uwagę, że  w tej informacji  brak
jest  przeliczenia ilości uczniów na 1 nauczyciela  na  chwilę obecną. Dobrze byłoby, aby 
radni otrzymali taką  informację na piśmie.

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  obecnie  przypada  9  uczniów na 1 nauczyciela.

     Radna B.Błaszczykowska – zapytała czy jest możliwość otrzymania wykazu materiałów 



przedstawionych przez Panią Kierownik EK na piśmie. 

Kierownik EK S.Piątkowska – wyjaśniła, że  Załącznik Nr 3 , który mówi o planie sieci 
szkół podstawowych  do  Szkoły Podstawowej Nr 2 są wpisane ulice o których Radna 
mówi. Natomiast Załącznik Nr 2 mówi o Gimnazjach. Jest to  obwód dotychczasowego 
gimnazjum i  w związku z tym do niego wchodzą wszystkie ulice .  

 Radna E.Kotkowska  uważa, że przedstawiona   propozycja uchwały zmiany sieci szkół, 
to jest chyba najbardziej optymistyczna wersja, obiektywna  i  dobra do przyjęcia, 
uwzględniająca  zarówno dobro nauczycieli, czyli  jak najmniejsze ograniczenia 
zatrudnienia, uwzględniająca warunki techniczno - infrastrukturalne, które są w szkołach. 
Nie likwidowana jest żadna ze szkół, idziemy  w kierunku  żeby dzieci miały dobre 
warunki do nauczania, żeby nauczyciele mieli pracę, żeby nie było potrzeby zwalniania 
nauczycieli. Uważa, że ta reforma oświatowa jest bardzo trudną reformą, a dotyka 
wszystkch:  nauczycieli, rodziców i uczniów.  Prowadzone spotkania  przyniosły dobry 
efekt, wszyscy zostali  poinformowani, mieli możliwość wypowiedzenia się. Uważa, że 
jest to najbardziej optymalna ścieżka  jaką można było wybrać, żeby zachować te warunki  
lokalowe  i zatrudnieniowe. Uważa  ten pomysł na reformę  na  naszym terenie za 
odpowiedni.

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  to  w jaki sposób  zostanie  dzisiaj  przygotowany  
ten projekt, to będzie  rzutowało na lata kolejne. Wkrótce odbędą się kolejne  spotkania  z 
nauczycielami , gdyż  będą  się  pojawiać   dodatkowe  dane. Obecny projekt  uchwały 
otrzymał  pozytywną  opinię  Kuratorium   i  Nadzoru Prawnego.                                            

      Radny A.Sękiewicz -   jeżeli  powstanie nowa  SP Nr 3  czy ta  szkoła  pozbywa  się 
definitywnie  swojego  patrona.                                                                                          

      Kierownik EK S.Piątkowska – wyjaśniła, że  patrona  czyli  imię  ma  tylko Gimnazjum  i 
tak pozostaje. Natomiast SP Nr 3  na razie w drodze  drugiej uchwały która  będzie  w 
marcu zostanie Szkołą  Podstawową Nr 3. We  wrześniu  będzie  przygotowywana  
następna  uchwała. Będzie  to  akt  założycielski  szkoły  w  którym  będzie  można  na  
wniosek  Rady Pedagogicznej  i Rady  Rodziców  nadać  imię tej  szkole.                                 

      Radny  M.Woźniak – zapytał odnośnie zwalniania nauczycieli  z  Gimnazjum. Jak 
Burmistrz na Klubie wspomniał że nie można tych nauczycieli zwolnić  przez okres roku, 
tylko  trzeba  ich wygasić i płacić  im  wynagrodzenie przez  ten okres. Rozumie, że nikt z 
Gimnazjum  nie zostanie wygaszony ani nie straci pracy.                                             

      Burmistrz J.Zakrzewski – na klubie miał jeszcze takie dane, że jeżeli   nauczyciel z 
gimnazjum traci pracę, to ma prawo przejść  przez okres roku w stan nieczynny  czyli 
Gmina płaci mu pensję, a on nie uczy. Teraz zmieniło się to i skrócił się ten okres stanu 
nieczynnego do 6-miesięcy.W kwestii  nauczycieli przedmiotów można by się  zastanowić 
czy  nie wprowadzić zajęć   pozalekcyjnych, bo w tej chwili one nie istnieją i  czy nie 
utworzyć takich  kół zainteresowań za które  nauczyciel miałby płacone. Mogłoby to 
odbywać się   na  świetlicy gdzie   nauczyciele mogliby prowadzić  zajęcia wyrównawcze z



dziećmi i rodzicami. Jest to rozwiązanie takie, która dałoby kilka godzin takiemu 
nauczycielowi, a jednocześnie   zyskałby na tym uczeń i rodzic.  Jest to jakiś pomysł, który 
daje możliwość zachowania statusu pracy takiemu  nauczycielowi. Do września na pewno 
jeszcze wiele się zmieni.   

                                                                     
      Radna B.Błaszczykowska – w szkołach ponadgimnazjalnych dojdą dodatkowe klasy za 3 

lata. Natomiast  było powiedziane, że z czasem będzie mniej dzieci i nauczyciele będą 
tracić prace. Czy nie będzie można dojść do porozumienia ze Starostwem, żeby przejęli  
choć  parę  osób.

      Burmistrz J.Zakrzewski – przez najbliższe lata rynek pracy nauczyciela będzie ciężki.

      Radna E.Kotkowska - poprosiła o wyjaśnienie, bo posługujemy się latami 2017-2019 , do tego 
czasu obowiązuje ustawa  i do tego czasu wprowadzamy obwody, a co dalej. Czy one zostają 
po 2019 w tym samym składzie.  

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że obwody zostają, dlatego że co rok jest nabór do 
pierwszych klas.

      Radna E.Kotkowska -  w § 1 w  pkt  1) projektu  uchwały jest zapis, że "plan sieci 
publicznych szkół podstawowych oraz granice obwodów tych szkół w okresie od dnia 1 
września 2017r.  do dnia  31 sierpnia 2019r. Ustalony  zgodnie  z  brzmieniem  załącznika  
nr 1";  - czyli  jest to  na okres zamknięty do 2019r.  i    wynika  to   zapewne  z  ustawy.

      Kierownik EK S.Piątkowska – należy jeszcze zwrócić uwagę na pkt 3) który mówi o 
planie sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych  po tej dacie tj. od dnia 1 
września 2019r.

      W naszej gminie jest akurat tak, że te obwody zarówno w czasie reformy jak i po niej  się 
pokrywają, ale w wielu miastach dużych jest tak, że w czasie reformy obwody są inne niż 
te które będą po zmianie w roku 2019. Stąd też u nas te plany sieci szkół też są zgodnie  z 
ustawą wskazane na rózne czasookresy, pierwszy ten czas reformy i po nim już potem nie 
piszemy do kiedy, tylko że  od 1 września 2019r. jest już stały.

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk -  poinformował, że do Komisji Edukacji wpłynęło 
pismo  Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  Nr 1  w  Kłobucku  wraz  z  listą  
podpisów nauczycieli  z prośbą  o  ponowne    rozpatrzenie   i  zmianę  proponowanych  
granic  obwodów   szkolnych. Sprawa ściśle wiąże się z  omówionym projektem uchwały.  

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że pismo zostało uwzględnione, zmiany zostały 
wprowadzone. Wyjaśniono również wątpliwości dot. demografii. Uważa, że takie pismo 
wyjaśniające zostało przygotowane i  odpowiedź będzie przekazana.

Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki     pozytywnie   zaopiniowała   projekt   uchwały   w  sprawie  projektu  
dostosowania  sieci   szkół  podstawowych  i  gimnazjów  w  Gminie  Kłobuck  do  
nowego ustroju  szkolnego   z  uwzględnieniem  autopoprawki  dot. Załącznika Nr 3 : 

       •  ul.Krzywa została wpisana do obwodu SP Nr 3, a powinna być  w SP Nr 2,
       •  powtórzyła się też ul.Słoneczna w obwodzie SP NR 3  więc  trzeba ją wykreślić



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

 

      Ad.4.

      Wypracowanie  opinii  do  projektu uchwały   w  sprawie   określenia  wysokości  opłat 
za  korzystanie  z   wychowania  przedszkolnego  w  placówkach   prowadzonych   przez  
Gminę  Kłobuck .  

       
      Kierownik EK S.Piątkowska – celem projektu uchwały jest określenie wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku  do lat 5 w przedszkolach 
publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych 
przez Gminę Kłobuck.

      Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę Kłobuck określa Uchwała Nr 455/XLVI/2014 
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 r.

      Zmiany  uchwały wynikają ze zmiany art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty 
wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta polega na określeniu 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tylko dla dzieci w wieku 
do lat 5.

      Dotychczas opłaty 1 zł za każdą godzinę pobytu w przedszkolu powyżej 6 godzin 
pobierane były od rodziców wszystkich przedszkolaków. Wyłączenie dzieci 6-letnich z 
opłat za pobyt w przedszkolu związane jest z ustaleniem  dla gmin od 1 stycznia 2017 r. w
części oświatowej subwencji ogólnej subwencji na każde dziecko 6-letnie korzystające z 
wychowani przedszkolnego.

      Przewidywana  w 2017r. Średnia subwencja na dziecko 6-letnie w przedszkolu ma 
wynieść ok. 4.135 zł, zaś na dziecko 6-letnie w oddziale przedszkolnym ok. 3.660 zł. 
Natomiast roczna kwota dotacji przedszkolnej z budżetu państwa w 2017r. Na dziecko do 
5 lat będzie wynosić 1.338 zł.

      Uchwała została skonsultowana  z organizacjami pozarządowymi. W czasie  konsultacji  
nikt  nie złożył  żadnych  uwag  ani  wniosków.  

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki   jednogłośnie    pozytywnie   zaopiniowała   projekt   uchwały  w  sprawie

      określenia  wysokości  opłat    za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego w   
placówkach   prowadzonych   przez   Gminę  Kłobuck .  

       Ad.5.
      Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 

233/XXVII/2016  z  dnia  22 listopada 2016 r. w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok  2017.   



      Przewodniczący    Gminnej   Komisji  Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych     
J.Krakowian – w dniu 22.11.2016r. Uchwałą  Nr 233/XXVII/2016 Rada Miejska w Kłobucku 
uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  na 2017 r.

       Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w  związku  z  art. 91 ust.1
ustawy  o  samorządzie  gminnym  zostało wszczęte  postępowanie  nadzorcze  w  sprawie
stwierdzenia  nieważności  uchwały nr 233XXVII/2016 z dna 22.11.2016r.  z  powodu braku 

      określenia w treści programu metod służących realizacji zadań określonych w art. 10 ust. 1 
pkt 1,2,4,5 ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii.

      W związku  z  powyższym  w  Załączniku  Nr 1 i 2 GPPN  na rok 2017  wprowadza   się 
zmiany   polegające  na  określeniu  w  treści programu  metod służących  realizacji  zadań 
zgodnie  z  art. 10 ust . 1-5   w/w  ustawy.

       Gminny  program  przeciwdziałania   narkomanii   stanowi   część   gminnej   strategii 
rozwiązywania  problemów  społecznych.

      Przyjęcie uchwały w powyższej sprawie jest uzasadnione.

       Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki   jednogłośnie    pozytywnie   zaopiniowała   projekt   uchwały  w  sprawie

      zmiany  uchwały  Nr    233/XXVII/2016  z  dnia  22 listopada 2016 r. w sprawie  
uchwalenia  Gminnego   Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok  2017.   

       Ad. 6. 
      Sprawozdanie   z   wysokości   średnich    wynagrodzeń    nauczycieli    na   stopniach   

awansu   zawodowego   w   szkołach   prowadzonych   przez   Gminę   Kłobuck  w  2016 
roku.

      Dyrektor CEA J.Krakowian –  z  posiadanych  informacji  wynika, że gmina  dalej  jest  
obligowana  do wypłaty  średnich.  

      30 stycznia 2017r.  CEA   dokonało  zgodnie z prawem wypłaty    średnich  dla nauczycieli.
       Wypłata  ta  objęła  nauczycieli dyplomowanych i mianowanych. 
      Nauczyciele dyplomowani otrzymali brutto  3.647,37 zł, a mianowani 3.128,58 zł.
       Natomiast  nauczyciele kontraktowi i stażyści  w ogóle nie otrzymali.
       Ogólny koszt wyniósł  943.694,74 zł  (razem z Funduszem Pracy i ZUS).
       Jest to kwota wyższa w stosunku do  ubiegłego roku  o 160.000 zł. Miały na to wpływ 

między innymi dość duża chorobowość  wśród nauczycieli  jak również dużo 
dodatkowych orzeczeń z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej . Kwota ta pochodzi w 
całości z budżetu gminy.

       CEA przygotowuje  się  również  do wypłaty w lutym  13-tych pensji   dla pracowników 
niepedagogicznych, a w m-cu marcu  do  wypłaty 13-tych  pensji  dla  nauczycieli.

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

Turystyki  przyjęła  do  wiadomości  sprawozdanie   z   wysokości   średnich    
wynagrodzeń    nauczycieli    na   stopniach  awansu   zawodowego   w   szkołach   
podstawowych   prowadzonych   przez   Gminę   Kłobuck  w 2016 roku.



       Ad. 7.
       Sprawozdanie  z działalności Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia , Polityki 

Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki   za  2016 rok.

       Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – przedstawił  sprawozdanie z prac komisji  za 2016 
rok.

      Komisja obradowała na 9 posiedzeniach.
      1. Komisja zaopiniowała  34  projekty uchwał.

      2. Komisja zapoznała się  ze  sprawozdaniem z  działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kłobucku za    okres  01.01.2015r. - 31.12.2015r.       

3.Komisja  zapoznała się  ze sprawozdaniem z działalności Komisji Edukacji Publicznej, 
Ochrony  Zdrowia , Polityki   Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki   za  rok 2015 .
4. Komisja zatwierdziła planu pracy Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia
Polityki  Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki  na  I półrocze 2016 roku.
5. Komisja zapoznała  się z realizacją wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Gminie
Kłobuck.
6. Komisja  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem  o  wysokości  średnich  wynagrodzeń 
nauczycieli  na  poszczególnych    stopniach  awansu  zawodowego  w  placówkach 
oświatowych Gminy Kłobuck w 2015r.
7. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z  działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 
za okres od 01 stycznia    do 31 grudnia 2015r.
8. Komisja zapoznała się  ze  sprawozdaniem z  realizacji  programu dla rodzin  
wielodzietnych „Gmina Kłobuck  dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 
9. Informacja Dyrektora MOK z bieżącej działalności Ośrodka.  
10. Zapoznanie  się  z  naborem  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  w  roku
szkolnym  2016/2017.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015r.       
12. Komisja zapoznała się  ze  sprawozdaniem  z   realizacji „Gminnego   programu 
wspierania  rodziny  na  lata  2015-2017” za  2015 rok .
13. Plany  remontów  i   inwestycji  w  obiektach  oświatowych  w  roku 2016.
14.Ogólne  zapoznanie  się  z  projektami  organizacji  szkół  i  przedszkoli  na  rok szkolny

       2016/2017.
       15.  Organizacja  wypoczynku dla  dzieci  i  młodzieży w sezonie  wakacyjnym.
       16. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem  z  realizacji  Programu   współpracy   Gminy   

Kłobuck   z   organizacjami    pozarządowymi   za   2015 rok.
17. Komisja  zatwierdziła  plan  pracy komisji Rady Miejskiej w Kłobucku  na  II półrocze  
2016r.
18.Przygotowanie   szkół   i  przedszkoli  do  rozpoczęcia  roku   szkolnego  2016/2017.
19. Podsumowanie  Akcji  Lato  2016r.
20.  Analiza  bieżącej  działalności  MOK  w  Kłobucku.



      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i  
Turystyki  jednogłośnie  przyjęła  sprawozdanie  z  działalności  komisji  za  2016r.
 

 
       Ad. 8 
       Zatwierdzenie  planu pracy Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia , Polityki 

Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki  na  I półrocze 2017 roku.      
       
        Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – przedstawił  projekt  planu   pracy Komisji   na 
       I półrocze 2017r.    

1. Luty 2017r.
- Sprawozdanie z prac komisji za 2016 rok
- Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2017 roku.
- Omówienie spraw kierowanych na sesję.

      2.  Marzec 2017r.
           - Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Gminie Kłobuck.
           - Omówienie spraw kierowanych na sesję.

      3.  Kwiecień 2017r.   
           - Analiza bieżącej działalności Biblioteki Publicznej oraz jej filii.
           - Zapoznanie się z naborem do klas pierwszych szkół  podstawowych i przedszkoli  
             w  roku szkolnym  2017/2018.
           - Omówienie spraw kierowanych na sesję.

      4.  Maj 2017r.   
            - Ogólne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli  na  rok 
               szkolny 2017/2018.
            -  Plany remontów i inwestycji w obiektach oświatowych w roku 2017.
            -  Omówienie spraw kierowanych na sesję.

      5.  Czerwiec 2017r. 
           - Organizacja wypoczynku dla dzieci  i  młodzieży  w sezonie wakacyjnym.
           - Przygotowanie do sezonu letniego (wakacyjnego) zbiorników wodnych oraz
             obiektów sportowych na terenie gminy Kłobuck.
           - Omówienie spraw kierowanych na sesję.

       Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki   jednogłośnie   przyjęła  plan  pracy  komisji  na  I półrocze 2017r.



       Ad. 9. 
       Sprawy różne.
       - zapoznanie  się  z  projektem  Statutu  Gminy Kłobuck  oraz  z  uzasadnieniem. 

       Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – przypomniał, że Radni otrzymali  projekt  Statutu 
Gminy  Kłobuck  wraz  z  uzasadnieniem.

 
      Przewodnicząca rady D.Gosławska – prace Komisji Statutowej zostały już  zakończone. 

Przygotowany  został  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem. 
      W uzasadnieniu  wyszczególniono jak długo trwały prace tej  komisji, ile odbyło się 

posiedzeń.  Statut  został  napisany  od  nowa. Wszystkie  dotychczasowe  wnioski    i   
uwagi   zostały  w  projekcie  statutu  uwzględnione.

      Była również  informacja, że Radni  mogą  wnosić uwagi  i propozycje zmian. Do czasu 
zakończenia prac komisji takie uwagi nie wpłynęły. Natomiast   już po zakończeniu prac  
komisji  Radny  Mateusz  Woźniak  złożył  wniosek o przyjęcie zmian  w proponowanym 
projekcie statutu. 

      
      Burmistrz J.Zakrzewski -uważa, że statut  porządkuje wiele rzeczy   i  ułatwi  też wspólną

pracę.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – wiele  rzeczy  zostało  uporządkowanych, dużo 
zostało zmienionych. Statut był rozpatrywany od strony praktycznej. Uporządkowano 
dyskusje, interpelacje, 

      

      Burmistrz J.Zakrzewski - nie wie czy  radni zwrócili uwagę na kwestię kompetencji 
Komisji Rewizyjnej, której działania czasami wykraczają poza jej kompetencje. Nie może 
być tak, że komisja bada co chce.  

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – odnośnie Komisji Rewizyjnej, to zapisy  
umieszczone w statucie  zostały uporządkowane i uregulowane.           

                                       

      Wiceprzewodniczący J.Batóg – osobiście pracował nad   statutami   przez wiele kadencji w
różnych okresach czasu.  Natomiast  w tej kadencji  było bardzo  wyjątkowo  staranne 
podejście do  pracy. Odbyło  się wiele spotkań w których uczestniczył  również Radca 
Prawny. Rozwikłanych zostało  wiele spraw  prawnych. Każdy paragraf był dokładnie 
analizowany. Pewne zapisy zostały dopracowane. 

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – poinformował o 2  pismach, które zostały 
skierowane:

     1. do Przewodniczącego Komisji Edukacji  z dnia 9.01.2017r. przez  Radnego  Witolda 
Dominika – pismo jest skierowane do Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Kłobucku  wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, które odczytał (wezwanie nie 



wpłynęło do Rady Miejskiej ) .

      Działając na podstawie i w trybie  art.101ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r.  o 
samorządzie gminnym, wzywa się Dyrektora Miejskiego Ośrodka  Kultury w Kłobucku 
do usunięcia naruszenia prawa  przez:                                                                                          
1) Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku  z dnia       
30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń w 
budynku MOK w Kłobucku  oraz                                                                                                  
2) Zarządzenie Nr 2/2016  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku  z dnia       
01 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć w MOK w Kłobucku .

      2. pismo Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału  w Kłobucku dot. 
prośby o wniesienie poprawek do regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagradzania  za  pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom   zatrudnionym   w 
oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Kłobuck dodatków do 
wynagrodzenia, nagród  i  dodatków socjalnych. Należy zwrócić uwagę na  fakt, że od 
roku 2009 regulamin ten nie był zmieniany i uzgadniany ze związkami zawodowymi.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – zapytała, co dalej będzie  z tym pismem Prezesa 
ZNP .

      Kierownik EK S.Piątkowska – zgodnie z przepisami wprowadzającymi – Prawo 
Oświatowe do 31 marca 2017r.  obowiązują  regulaminy wynagradzania nauczycieli we 
wszystkich gminach, czyli  z tym dniem one wygasną z mocy prawa. W tej chwili jest 
przygotowywany projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania  nauczycieli. 
Uchwała musi być podjęta  do końca marca. Jeśli nie zostanie podjęta w tym czasie, to nie 
będzie podstawy  żeby w ogóle wyznaczać wynagrodzenie nauczycielowi. Ten projekt 
musi być w miarę szybko stworzony  z tego względu że musi być konsultowany ze  
związkami zawodowymi  i  wszystkimi  nauczycielami, po czym zostanie przedłożony  w 
marcu  na  sesji do  akceptacji.

   

      Wobec  zrealizowania   porządku   posiedzenia,  Przewodniczący    Komisji     Edukacji  
Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu   i  Turystyki   T.Kasprzyk
o godz   9:45  zamknął   posiedzenie  komisji. 

 

  

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk

Protokołowała:  Danuta Kowalik


