
Projekt
                                                              Protokół   Nr  2/2017

 z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki

    odbytego  w  dniu   14 marca 2017r.

       Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

  1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 1/2017  z  dnia   01.02.2017r.
       /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 1/2017  z   01.02.2017r. 

         3.  Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie  określenia  kryteriów wraz  z
              przyznaną  liczbą   punktów  branych pod uwagę  na    drugim etapie  postępowania 
              rekrutacyjnego  do publicznych   przedszkoli  i    oddziałów   przedszkolnych   w
              publicznych  szkołach  podstawowych  dla    których   organem   prowadzącym  jest  
              Gmina  Kłobuck  oraz   określenia   dokumentów   niezbędnych  do   ich 
              potwierdzenia.  
        4.  Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały   w   sprawie  określenia   kryteriów  wraz
             z   przyznaną  liczbą  punktów branych  pod  uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym 
             przy  przyjęciu kandydatów  zamieszkałych   poza   obwodem  publicznej  szkoły 
             podstawowej   do  prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz  określenia   dokumentów 
             niezbędnych  do  ich  potwierdzenia.
        5.  Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały   w sprawie  dostosowania   sieci   szkół
             podstawowych i  gimnazjów do   nowego ustroju  szkolnego, wprowadzonego
             ustawą – Prawo oświatowe, na okres  od  1 września 2017 r.  do  dnia  31 sierpnia 
             2019r.
        6.  Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały   w sprawie  uchwalenia Statutu  Gminy
              Kłobuck.
         7.  Ocena  realizacji  wypoczynku  zimowego  dzieci  i  młodzieży  w  Gminie  Kłobuck. 

  8.  Sprawozdanie  z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku  za 
       rok  2016.

             /sprawozdanie  zostało  umieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  BIP
             bip.gminaklobuck.pl/  w  zakładce  Sprawozdania.  

  9.  Sprawozdanie  z realizacji Programu  dla  rodzin  wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla
             rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
             /sprawozdanie  zostało  umieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  BIP
             bip.gminaklobuck.pl/  w  zakładce  Sprawozdania.   
      10.  Sprawozdanie   z   działalności   Zespołu   Interdyscyplinarnego  za   okres   od 
             01 stycznia  do  31 grudnia  2016 roku.



             /sprawozdanie  zostało  umieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  BIP
             bip.gminaklobuck.pl/  w  zakładce  Sprawozdania.  
      11.  Informacja  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Kłobucku   za 
             okres  od  01.01.2016r.  do    31.12.2016r.
             /informacja  została  umieszczona  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego   w   BIP
             bip.gminaklobuck.pl/   w   zakładce   Sprawozdania.  
       12. Sprawy różne.
             - zapoznanie  się  z   pismem  nauczycieli   Szkoły  Podstawowej  Nr 1  w   Kłobucku  
               o   ponowne  przeanalizowanie   nowych   obwodów   szkół  w  mieście   Kłobuck.
               (zarejestrowano jako petycję pod Nr  152.02.2017).
      

Ad.1 

Przewodniczący  Komisji  T.  Kasprzyk –  otworzył    posiedzenie   Komisji   Edukacji  Publicznej,
Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej   Kultury,  Sportu   i  Turystyki .     Powitał   wszystkich
przybyłych  na   komisję. Stwierdził,  iż   na   posiedzeniu   jest obecnych  7  na  11  członków
komisji. Zgodnie  z   § 42  ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck, posiedzenie  komisji   jest   prawomocne. 

      Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia  komisji.

      W pkt 4  nastąpiła pomyłka w tytule projektu uchwały. Powinna ona brzmieć następująco:

    "Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały   w   sprawie  określenia   kryteriów  wraz   z   
przyznaną  liczbą  punktów branych  pod  uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym   przy  
przyjęciu kandydatów  zamieszkałych   poza   obwodem  publicznej  szkoły  podstawowej   do  
klas  pierwszych publicznych  szkół  podstawowych dla których organem   prowadzącym jest 
Gmina Kłobuck oraz  określenia   dokumentów   niezbędnych   do   ich   potwierdzenia”.

  

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

      

      Ad.2

Przyjęcie   protokołu     Nr 1/2017  z   dnia  01.02.2017r. 
/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  1 /2017  z  
01.02.2017r.

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   spraw  ie    określenia  kryteriów wraz  z              
przyznaną   liczbą   punktów   branych  pod   uwagę   na    drugim  etapie   postępowania               
rekrutacyjnego   do  publicznych   przedszkoli   i    oddziałów   przedszkolnych    w              
publicznych   szkołach   podstawowych   dla    których   organem   prowadzącym   jest                
Gmina   Kłobuck  oraz   określenia   dokumentów   niezbędnych   do  ich    potwierdzenia.  

Kierownik EK  S.Piątkowska – zgodnie  z ustawą  Prawo oświatowe  do  przedszkola publicznego
i  oddziałów  przedszkolnych  w publicznych  szkołach  podstawowych przyjmowane  są  dzieci  
zamieszkałe  na  obszarze  danej  gminy . W przypadku  większej liczby  kandydatów niż liczba  
miejsc  na  pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  brane  są pod uwagę   następujące 
kryteria ustawowe:                  

1) wielodzietność rodziny kandydata,                                                                                                           
2) niepełnosprawność kandydata,                                                                                                                   
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,                                                                              
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,                                                                                     
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,                                                                                             
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,                                                                                     
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.                                                                                                          
W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym etapie   postępowania 
rekrutacyjnego   lub  jeśli  po  zakończeniu  tego etapu  przedszkole   lub oddział    przedszkolny  
nadal dysponuje  wolnymi miejscami,  brane są  pod uwagę kryteria określane przez organ 
prowadzący .  Zadanie to leży w kompetencjach  rady gminy.

Rada gminy określa  maksymalnie  6 kryteriów  gminnych (lokalnych). Kryteria określone są  
punktowo. Są  to następujące kryteria  :

1. kandydat  i  jego  rodzic/ opiekun  prawny zmieszkują  na  terenie gminy Kłobuck,                         
2. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie 
dziennym oraz samotna matka lub samotny ojciec, którzy pracują, studiują/uczą się w trybie 
dziennym,                                                                                                                                                            
3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola,                                                                         
4. kandydat ma opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,                                                             
5. rodzina jest pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,                                                         
6. przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której będzie uczęszczał kandydat.

Uchwała została  skonsultowana z  Nadzorem Prawnym Wojewody Śląskiego .

Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,  Kultury, Sportu i 
Turystyki  jednogłośnie   pozytywnie    zaopiniowała   projekt   uchwały  w   sprawie określenia  
kryteriów wraz  z    przyznaną   liczbą   punktów   branych  pod   uwagę   na    drugim  etapie   
postępowania    rekrutacyjnego   do  publicznych   przedszkoli   i    oddziałów   przedszkolnych    
w    publicznych   szkołach   podstawowych   dla    których   organem   prowadzącym   jest   
Gmina   Kłobuck  oraz   określenia   dokumentów   niezbędnych   do  ich  potwierdzenia.  



      Ad.4.  

      Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały     w   sprawie    określenia   kryteriów  wraz    z   
przyznaną  liczbą   punktów   branych  pod  uwagę   w   postępowaniu   rekrutacyjnym              
przy    przyjęciu   kandydatów  zamieszkałych   poza   obwodem   publicznej    szkoły              
podstawowej   do   klas  pierwszych    publicznych  szkół    podstawowych   dla   których organem
prowadzącym   jest   Gmina   Kłobuck    oraz    określenia   dokumentów  niezbędnych   do   ich   
potwierdzenia.

  

      Kierownik EK  S.Piątkowska – zgodnie z przepisami ustawy  Prawo oświatowe, w pierwszej 
kolejności do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej
na podstawie zgłoszenia. Natomiast każde dziecko spoza obwodu szkoły jest  przyjmowane na 
wniosek  i musi spełniać przy rekrutacji kryteria samorządowe, do których ustalenia ustawa 
upoważniła radę gminy. Zaproponowano   3 kryteria:                                                                                
1. kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zamieszkuje na terenie gminy Kłobuck,                              
2. miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły,                                      
3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola położonych w obwodzie 
szkoły.

Uchwała została  skonsultowana z  Nadzorem Prawnym Wojewody Śląskiego .

      Radna E.Kotkowska – zapytała jak ten projekt uchwały ma się w chwili obecnej do sytuacji 
związanej z reorganizacją szkół czyli reformą oświaty. Rozumie że te kryteria o których jest mowa 
dotyczą tylko pierwszych klas czy dotyczą również klas czwartych i siódmych.    

      Kierownik EK  S.Piątkowska – wyjaśniła, że dotyczy to tylko klas pierwszych.

      Radna E.Kotkowska – za chwilę pojawi się pewnie dyskusja, co z deklaracją rodziców  i chęcią 
przenoszenia dzieci  spoza obwodu do innej  szkoły. Czyli dalej zostajemy na tym etapie, że  jeżeli 
rodzic chce zostawić dziecko  w dotychczasowej szkole, to zgodnie z obwodem do pierwszej klasy 
nie ma problemu, natomiast do czwartej i siódmej  klasy, jeżeli będzie chciał przenieść dziecko , to 
jest na wniosek rodzica. Zapytała, jak wygląda ta sytuacja  i ta uchwała w świetle reformy 
oświatowej.

      Kierownik EK  S.Piątkowska – wyjaśniła, że ta uchwała dotyczy tylko dzieci, które będą szły do 
pierwszych klas szkół podstawowych, natomiast  rozumie, że to pytanie dotyczy innych dzieci, 
czyli klas drugich aż do siódmych. Więc  w przypadku dzieci klas czwartych i siódmych 
ustawowo, Burmistrz wydał  Zarządzenie w świetle którego rodzice składają wnioski do przyjęcia 
do szkoły zgodnie z nowymi obwodami , które będą ustanowione. W przypadku klas pierwszych 
przyjmuje się na zgłoszenie. Natomiast na wniosek tylko w tym przypadku kiedy dzieci są spoza 
obwodu  (mowa o klasach pierwszych).

      Radna E.Kotkowska – zapytała jak wygląda sytuacja  w klasach  czwartych  i   siódmych   z 
przenoszeniem  dzieci  do innych szkół.

      Kierownik EK  S.Piątkowska – wyjaśniła, że nie ma przenoszenia dzieci, to jest tylko i wyłącznie 
decyzja  rodzica  czy dziecko  trafi  do  klasy czwartej lub siódmej. Rodzic  robi     to   na wniosek. 
Były dwie opcje zaproponowane  przez ustawodawcę:                                                                              
- jedna taka, która została przyjęta , czyli rodzice  na wniosek  przenoszą dzieci do klasy czwartej  i
siódmej,                                                                                                                                                                
- druga opcja  to Rada Miejska w drodze uchwały podejmuje decyzję, że cała klasa, czyli cały 
oddział jest przenoszony z jednej szkoły do drugiej. Nie zdecydowano się na to, gdyż byłby  to 



rodzaj przymusu, że  to  rada  decyduje  o przeniesieniu  wszystkich dzieci  do innej szkoły. Więc 
to rodzic decyduje, czy  to  dziecko przeniesie do klasy czwartej, siódmej do nowego  obwodu.

      Radna E.Kotkowska – zapytała  czy są  może jakieś informacje o ilości złożonych wniosków w  
poszczególnych  szkołach.

      Kierownik EK  S.Piątkowska – do końca marca jest  termin  składania wniosków, więc nie ma 
jeszcze takiej informacji.     

      Przewodnicząca rady D.Gosławska -  ma wątpliwość odnośnie  zapisu w § 1  dot. kryteriów  w  
pkt 2 – Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły. Czy ten zapis 
nie jest zbyt  zawężony  i  zbyt   szczegółowy.  Czy   rodzic  z racji tego, że  pracuje w obwodzie 
danej szkoły  to dostaje dodatkowe punkty. Uważa, że jest to zapis zbyt precyzyjny i tak nie 
powinno być.

      Kierownik EK  S.Piątkowska – wyjaśniła, że w tamtym roku takie same były kryteria. Poza tym 
Nadzór Prawny wprost wskazał  jaki  rodzaj kryteriów jest uchylany . Akurat te kryteria 
wymienione w projekcie uchwały  większość  gmin podejmuje. Rodzic dziecko   zapisuje , a 
dyrektor  rekrutuje. To dla dyrektora ważne są te kryteria jakie zostaną ustanowione.

      Radny M.Woźniak -  rozumie, że rozmowa jest o kandydatach  zamieszkałych  poza obwodem  
publicznej szkoły podstawowej.  Czyli rodzina mieszkająca poza obwodem szkoły   która  
chciałaby  zapisać  dziecko  do  dane j szkoły  uzyska więcej  punktów  jeśli , będzie  mieć  adres 
zamieszkania w obwodzie tej szkoły.  Uważa, to za absurd. Popiera  wątpliwość  Przewodniczącej  
rady . W  tej  chwili  po zmianach  na   pewno część rodziców   będzie chciało przepisywać  dzieci  
do szkół innych niż  w  tych  obwodach w których mieszkają. 

      Burmistrz J.Zakrzewski – chodzi o przypadek taki, jeżeli już limit przyjęć do szkoły jest 
ograniczony, to wtedy dyrektor może wybrać z tego kryterium  ten argument, że  przyjmuje to 
dziecko z uwagi  na to, że rodzic  pracuje w tym obwodzie, a drugi rodzic opracuje  poza  
obwodem  czy  poza  gminą czy  miastem. Więc to  kryterium  temu  ma służyć. 

      Dyrektorzy mają obowiązek  przyjąć  wszystkie  dzieci  z  obwodu  obojętnie  gdzie rodzic pracuje 
czy nie pracuje. Chodzi o przypadki, gdzie chce spoza  obwodu złożyć   wniosek  do tej szkoły. 
Wtedy, jeżeli nie ma tych miejsc albo jest ich mniej , to dyrektor musi  mieć argument, które 
dziecko wybrać, czyli kryteria którymi musi się posługiwać. Dyrektor musi mieć jakąś możliwość 
wyboru.      

      Przewodnicząca rady D.Gosławska -  uważa, że ten  pkt 2   dot. kryterium  bardzo zawęża  wybór 
i  jest zbyt szczegółowe. Czy potrzebne jest to kryterium.  Są przecież jeszcze  dwa  inne  kryteria. 

      Radny M.Wojtysek – zapytał czy w ubiegłym roku wystąpił jakiś problem z tego tytułu. Nie mamy
na tyle dzieci, żeby taki problem powstał. Jest  za tym, aby zostawić tą uchwałę tak jak jest.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska  złożyła wniosek o wykreślenie  w § 1  z  kryterium  pkt 2  i 
pozostawienie tylko dwóch punktów. Uważa to za wystarczające. 

      Radny T.Wałęga   zaproponował,  aby  zamienić  miejscami  pkt 2   z  pkt 3  nadając   mu mniejszą 
wagę. Osobiście też ma pewne wątpliwości odnośnie tego zapisu. Zapytał w jaki sposób jest 
weryfikowane miejsce pracy rodzica i w którym momencie, bo praca ma to do siebie że się 
zmienia.

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  jest  oświadczenie  rodzica/opiekuna  prawnego kandydata 
o  miejscu  pracy.

      Zawężając kryterium   stwarzamy problem dyrektorom.



      Uważa, że można by  zmniejszyć ilość punktów  za ten element rekrutacyjny, aby nie było  to 
decydujące kryterium.

      Głosowanie wniosku złożonego przez  Przewodniczącą rady  o  wykreślenie w § 1  w  tabeli 
kryterium  pkt 2  dot. miejsca pracy rodzica:

      / Za – głosowały 3 osoby    ,     przeciwna - 1 osoba    ,    wstrzymało się – 5 osób /

      pkt.2 został wykreślony.

      

      Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,  Kultury, Sportu i Turystyki
pozytywnie   zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia   kryteriów  wraz  z   
przyznaną  liczbą   punktów   branych  pod  uwagę   w   postępowaniu   rekrutacyjnym  przy  
przyjęciu   kandydatów  zamieszkałych   poza   obwodem   publicznej    szkoły  podstawowej   do 
klas  pierwszych    publicznych  szkół    podstawowych   dla   których organem   prowadzącym   
jest   Gmina   Kłobuck  oraz    określenia   dokumentów   niezbędnych   do   ich   potwierdzenia   
wraz  z wykreśleniem  w  § 1  w  tabeli  kryterium  pkt. 2 dot.  miejsca pracy rodzica.

      /Za – głosowało 7 osób ,  przeciwnych  -  0    ,  wstrzymały się  od głosowania -  3 osoby/

      Ad.5.   
      Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały     w sprawie  dostosowania   sieci   szkół
      podstawowych  i  gimnazjów do   nowego ustroju  szkolnego, wprowadzonego
      ustawą – Prawo oświatowe, na okres  od  1 września 2017 r.  do  dnia  31 sierpnia 
      2019r.

      Kierownik EK  S.Piątkowska – jest to ciąg dalszy dostosowywania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 7 lutego Rada Miejska w Kłobucku podjęła uchwałę w 
sprawie projektu dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów w Gminie Kłobuck do 
nowego ustroju szkolnego. Przedłożono ją kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej 
opinii ws zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz 
zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki. Śląski Kurator Oświaty wydał warunkowo pozytywną opinię o 
zaprezentowanym w przedłożonej uchwale, projekcie sieci szkół dostosowanej  do nowego ustroju
szkolnego. Opinia warunkowa zawiera wskazanie zmian niezbędnych do wprowadzenia w 
uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego  ustroju szkolnego podejmowanej do 31 
marca 2017 r. w stosunku do uchwały zawierającej projekt sieci. Wskazane zmiany, które należy 
uwzględnić w uchwale to:

- zmienić obwód klas dotychczasowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku tj. włączyć do 
obwodu ulice: Cicha, Miła, Ustronna, Boczna, Prosta, Ładna, Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, 
Leśna, Rolnicza, Wrzosowa, Źródlana, kpt. Marcina Cielebana, Topazowa, Diamentowa, Szafirowa,
Srebrna, Złota, Juliana Tuwima, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Bolesława Leśmiana, 
Haliny Poświatowskiej, Zofii Nałkowskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Kasprowicza, 
Księżycowa, Konwaliowa, Różana, Wodociągowa. 

- w załączniku nr 2 do uchwały, tj. planie sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów 
prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck i 



granice ich obwodów na okres od 1 września 2017r.  do  31 sierpnia 2019r. nie wskazano nazwy 
szkoły podstawowej, w której prowadzone będą klasy dotychczasowego Gimnazjum w Kamyku i 
Gimnazjum w Łobodnie.

Nieuwzględnienie stanowiska kuratora oświaty w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do
nowego ustroju szkolnego (uchwale ostatecznej) będzie równoznaczne z niespełnieniem 
ustawowego wymogu w zakresie uzyskania pozytywnej opinii kuratora tj. uzyskaniem opinii 
negatywnej. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie 
podlegać nadzorowi z punktu widzenia zgodności z prawem sprawowanemu przez  wojewodę. 
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego została 
skierowana także do zaopiniowania do organizacji związkowych reprezentatywnych w 
rozumieniu  ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostek organizacyjnych  organizacji 
związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 
ustawy o  Radzie Dialogu społecznego, zrzeszającego nauczycieli. Tak  jak  w  przypadku kuratora
oświaty, organizacje związkowe miały 21 dni na wyrażenie opinii, z tym że opinia ta nie miała 
charakteru wiążącego. Otrzymano opinie pozytywne od wszystkich organizacji związkowych.

Od 1 września 2019r. trzeba będzie podjąć następną uchwałę, która ustanowi już całkowitą     sieć  
szkół po tej dacie.

 

      Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,  Kultury, Sportu i Turystyki
jednogłośnie  pozytywnie   zaopiniowała   projekt   uchwały  w   sprawie  dostosowania   sieci   
szkół   podstawowych  i  gimnazjów do   nowego   ustroju  szkolnego, wprowadzonego   ustawą –
Prawo oświatowe, na okres  od  1 września 2017 r.  do  dnia  31 sierpnia  2019r.

      Ad.6.  

      Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w   sprawie   uchwalenia  Statutu  Gminy              
Kłobuck.

      Radny M.Woźniak – złożył  wniosek o zmianę  zapisu  w  treści  statutu  w  § 4 pkt 2  z Burmistrz 
Kłobucka   na Burmistrz Miasta i Gminy  Kłobuck.

      Radca prawny T.Głębocki – nazewnictwo, które teraz  stosujemy  zostało ukształtowane i 
wypracowane w drodze instrukcji kancelaryjnej . Dokument ten jakby wyznaczał zasady 
posługiwania się pieczęciami urzędowymi, także wzorami blankietów urzędowych w praktyce 
kancelaryjnej urzędów, ale także i  organów gmin. Zgodnie z wszelkimi zasadami porządkował on 
praktykę organów. Polegało to na tym, że do różnych typów gmin były wprowadzane inne 
formularze  blankietów urzędowych  i  tym samym także  pieczęci nagłówkowych i innych  
pieczęci  stosowanych na tych formularzach plików urzędowych. Były to 3 podstawowe rodzaje 
gmin:

       1. miasta na prawach powiatu , które jakby ograniczają swój zasięg terytorialny do terytorium 
miasta,  

       2. gminy na terenie których władze gminy mają  swoją  siedzibę   w mieście,
       3. tzw. gminy typowo wiejskie, gdzie siedziba władz, organów tej gminy mieści się w miejscowości

nie mającej statusu miasta, czyli w miejscowości  będącej wsią.
       W poszanowaniu  także  wielowiekowych tradycji nomenklatury używanej w nazewnictwie osób 

piastujących funkcje urzędowe w terenie  mamy 3 nazwy organów wykonawczych :
       1. Prezydent miasta na prawach powiatu – czyli Prezydent miasta. Względnie można  pomijać  



nazwę miasto i  używać tylko  np. Prezydent Częstochowy, Prezydent Katowic itd. Jeszcze odrębny
ustrój ma trochę Miasto stołeczne Warszawa, ponieważ ono dodatkowo  ma swoje dzielnice, które 
mają charakter gmin i mają swoje organy uchwałodawcze i organy stanowiące, więc to jest też inna
specyfika. I tam jest Prezydent Miasta stołecznego Warszawy  i  Burmistrzowie dzielnic.

       2. gminy, których organy mają swoją siedzibę w miejscowości mającej status miasta - tu jest 
Burmistrz. Jest to oczywiste i to zarówno w Polsce jak i w innych państwach. Jest to ta sama 
tradycja i to jest Burmistrz.

       Powstaje kwestia, czy  mogłoby być Burmistrz Miasta Kłobucka. Taka wersja nie wchodzi w 
rachubę, dlatego że Burmistrz nie jest organem wykonawczym miasta, tylko Burmistrz jest 
organem  wykonawczym gminy, która składa się z tego miasta oraz z szeregu miejscowości nie 
mających statusu miasta. Mamy tutaj sytuację taką,  z  jaką najczęściej się spotykamy  w Gminie 
Kłobuck, czyli miasto będące siedzibą organów  oraz wszystkie miejscowości nie mające statusu  
miasta.

      Odnośnie zgłoszonej przez Radnego propozycji  tj. Burmistrz Miasta i Gminy Kłobuck.
       Należałoby się zastanowić, co to jest gmina. Gmina zgodnie nie tylko z teorią, ale zgodnie z 

przepisami  ustawy  o samorządzie gminnym, to są dwa pojęcia:
       - jedno pojęcie to jest terytorium  na którym obowiązują określone przepisy prawa miejscowego 

stanowione przez organy gminy  itd.,
       - wspólnota samorządowa mieszkańców. Czyli  gminą  będą  wszyscy mieszkańcy niezależnie od 

tego czy są mieszkańcami  miasta Kłobucka  gdzie jest siedziba organów czy też są  mieszkańcami 
poszczególnych miejscowości  czy sołectw na terenie  Gminy Kłobuck.

       Już sama nazwa  którą ustawodawca się posługuje „wspólnota samorządowa”, ma być tworzona i ma
tworzyć kiedyś w założeniu integralną całość. Gminy to są  tereny na tyle zwarte i historycznie 
jednorodne, że tutaj tych problemów z integralnością nie ma, ale nie  sposób jest wprowadzać  
rozwiązań takich, które tę  integralność będą burzyć.  

       Nie sposób nie dostrzec, że w stwierdzeniu Burmistrz Miasta i Gminy Kłobuck mamy zawartą 
koniunkcję dwóch elementów, czyli miasto i gmina. Jeżeli jest koniunkcja, to nie możemy 
powiedzieć, że pierwszy z tych elementów zawiera się  w drugim, bo byłaby to sprzeczność, wtedy
nie mamy do czynienia z koniunkcją. W związku z czym trzeba by było powiedzieć  że miasto to 
co innego, a gmina to co innego?. Nieprawidłowe jest rozumienie, że   mieszkańcy miasta to są 
mieszkańcami miasta, a mieszkańcy gminy to są inni mieszkańcy Gminy Kłobuck, którzy nie 
mieszkają w Mieście Kłobuck. 

      Dlatego, w tamtej instrukcji kancelaryjnej  tak to było określone. Problem w tym , że ta najnowsza 
instrukcja kancelaryjna  już nie wprowadza wzorów blankietów urzędowych.

      Nie zna dokładnie powodów dlaczego Prezes Rady Ministrów odstąpił od tego. Może się jedynie 
domyślać, że być może chodziło o to, że  te zasady są już na tyle  dobrze ukształtowane, że nie 
trzeba gminom  mówić jak trzeba formułować te formularze pism.

      Konsekwentnie patrząc na Gminę Kłobuck , trzeba by było powiedzieć, że  tak samo Rada Miejska 
w Kłobucku  jest   organem stanowiącym  nie Miasta Kłobuck  tylko jest organem stanowiącym  
całej gminy Kłobuck, a jednak nazywa się Radą Miejską. Jeżeli byłaby sugestia nazwania ją  Radą 
Miasta i Gminy, to znowu taki sam jest jego sprzeciw w stosunku  do takiej formuły z takim samym
uzasadnieniem   jak to było w przypadku  propozycji Burmistrza Miasta i  Gminy Kłobuck. To 
samo jest z Urzędem Miejskim. Tutaj tylko o tyle   jest  fortunniejsza  sytuacja, jakby prostsza, że 
użycie przyimka „w” wskazuje nam  na siedzibę  gdzie to jest, natomiast nie wskazuje nam 
obszaru oddziaływania. Tylko mówi się Urząd Miejski w Kłobucku, czyli tu ma swoją siedzibę, ale 
nie zmienia to faktu, że używamy sformułowania „miejski”. Tym się to różni z kolei od miast na 
prawach powiatu, że tam mamy z kolei wyrażenie „miasta”, nie „miejski”. Jest Urząd Miasta 
Częstochowy  i  Prezydent Miasta Częstochowy  i Rada Miasta Częstochowy ponieważ tam nie ma 
nikogo poza  miastem.



      Taka jest jego argumentacja przeciwko  przyjęciu takiej propozycji.

      Radny M.Woźniak – wyjaśnił, że złożył wniosek  o  zmianę  nazw  na:  Rada Miasta  i Gminy 
Kłobuck, Burmistrz Miasta i Gminy,  Urząd Miasta i Gminy.

       Z wyjaśnień wynika, że  Rada Miejska nie może się  inaczej nazywać, bo tak mówi ustawa, Urząd 
Miejski również nie da się tego zmienić, bo siedziba władz jest w mieście, natomiast jedyną opcją 
jest zmiana nazwy Burmistrza. Wobec tego koryguje wniosek i proponuje zmianę  w § 4 pkt 2  z 
„Burmistrz Kłobucka”  na „Burmistrz Gminy Kłobuck”.

      Radca prawny T.Głębocki –  ta nazwa „Burmistrz Kłobucka” była zgodna z kiedyś obowiązującą 
instrukcją, dzisiaj instrukcja nie obowiązuje, więc może jedynie apelować żeby się nie wyróżniać  
na tle innych sytuacji. Można to   zbadać w innych gminach o podobnym charakterze. 
Rzeczywiście jest   wójt  gminy  gdzie wyraźnie się mówi jakiej np. Wójt Gminy Popów, Wójt 
Gminy Miedźno itd. Natomiast jeśli powiemy Burmistrz  Gminy Kłobuck, to de facto będziemy 
zmierzać w kierunku zbliżającym do tego co było.            

      Radna E.Kotkowska – zaproponowała nazwę Burmistrz Kłobucki.
   
      Radca prawny T.Głębocki –  dostrzega tu pewne  niuanse  językowe. Jeżeli  zapiszemy  Burmistrz 

Kłobucka, to  pytanie, jakiego Kłobucka, czy chodzi o Miasto Kłobuck. Natomiast nie zmienimy 
faktu, że w ogóle nazwa  Burmistrz dotyczy organu w mieście. Nigdy nie było burmistrzów na  
wsiach. Na wsiach są wójtowie względnie sołtys. Natomiast wójt i sołtys to jest wielowiekowa 
tradycja organów jednoosobowych na wsiach.

      Radny M.Woźniak – kiedyś była nazwa Burmistrz Gminy Kłobuck i zostało to zmienione. 
Uzasadnił swój wniosek. Jak mówi § 1 ust. 1 obowiązującego i projektowanego Statutu Gminy 
Kłobuck, „wspólnotę samorządową Gminy Kłobuck stanowią mieszkańcy miasta Kłobuck oraz 
sołectw utworzonych na terytorium  gminy …....”, a co za  tym  idzie gminę tworzy miasto  
Kłobuck a także sołectwa mu  przyległe. W związku z tym trzeba przyznać, że nazwy Gmina 
Kłobuck, Rada Miejska, Urząd Miasta  nie  odzwierciedlają  realnego stanu   wspólnoty, którą  
nasza  jednostka  samorządu  terytorialnego  buduje. Naszą wspólnotę  budują  mieszkańcy  miasta
Kłobuck  a  także  szeregu  sołectw. Mieszkańcy sołectw stanowią ok. 35% ogółu  mieszkańców 
naszej gminy. Analogiczną  sytuację  można spotkać  w gminach: Skawina, Myślenice, Olkusz 
gdzie  jest wszędzie  używana   nazwa Burmistrz  miasta  i  gminy.

      Burmistrz J.Zakrzewski  byłby ostrożny przy zmianach  tych  nazw. Często  w dyskusjach 
przejawiały  się  głosy: wieś, miasto. Co jest bardziej eksponowane.

      Każde takie podnoszenie  dyskusji nt. że wieś jest niedoceniana. Uważa, że samą nazwą nie 
rozwiąże się problemu. Osobiście stara się, aby tych różnic  nie było. Podany argument jest  taki, 
jakby to wieś  była  w  pewien  sposób dyskryminowana. Nazwa przecież nic  nie zmieni. Jeśli  się  
odniesiemy do historycznych zapisów Kłobucka , to w dawnych czasach był Burmistrz Kłobucka. 
Uważa, że są ważniejsze problemy niż to jak się będzie nazywał.

      Nie ma znaczenia kto jak się nazywa, tylko chodzi o politykę,  którą się prowadzi w miarę 
sprawiedliwie na poszczególnych miejscowościach w stosunku  do poszczególnych mieszkańców. 
Nazewnictwo  nie jest  tu  istotną  sprawą.  Nie zmienia to wiele w   podejściu do pewnych spraw. 
Najlepszym  odzwierciedleniem  takiego zrównoważonego rozwoju  są  budżety gmin  i inwestycje
a nie nazewnictwo.

      Nazwa nic nie wnosi i nic nie zmienia.



      Przewodnicząca rady D.Gosławska – bardzo źle się dzieje, że   dyskusja sprowadza się  nie  do  
Statutu, tylko do  innych spraw. W tej chwili zmienia się statut i osobiście  też jej przeszkadza, że są
różne nazwy m.in. Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Burmistrz Kłobucka. Intencją zarówno 
wnioskodawcy jak i członków komisji statutowej było to, żeby był również Burmistrz Gminy. Nikt 
nie ma  tu  żadnych  intencji wywoływania jakiś podziałów. Do projektu statutu było 
wprowadzanych bardzo wiele  dyskusyjnych tematów. Zmian w statucie jest  bardzo  dużo, 
pojawiło  się  wiele  nowych  zapisów.

      Burmistrz J.Zakrzewski  -  jest daleki od tego aby włączać w to politykę. Brakuje   jednak w 
uzasadnieniu  podkreślenia tej wspólnoty sołectwa i miasta, co już daje  przyczynę do dyskusji, że 
nie ma tej wspólnoty. Tą wspólnotę nie buduje się nazwami  tylko  wspólną polityką  na  rzecz  
gminy.

      Radca prawny T.Głębocki – przytoczył stan  sprzed 1990 roku . Okazuje się, że ustawa Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawa o pracownikach samorządowych 
wskazywały na to, że właśnie tam gdzie działały  wspólne organy dla miasta i sąsiadujące z nim 
gminy wybiera się wspólne organy określone w ustawie o samorządzie terytorialnym. Taka jest 
historia tych niepoprawnych sformułowań.

       Jest  to stary sposób myślenia wzięty z Rada Narodowych, bo tam byli   wspólnie wybierani radni 
z miasta i z gminy. Dzisiaj nie ma miasta i gminy, jest gmina jako całość.

      W kwestii  przywoływanej  argumentacji - jeżeli  by to poszło w kierunku Burmistrza Gminy 
Kłobuck, to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że wszystkie decyzje które będą wydawane, to 
będą wydawane przez Burmistrza Gminy Kłobuck, co będzie dziwnie  brzmiało. Co prawda 
istnieją w Polsce gminy, gdzie nadal używa się nazwy miasta i gminy bez  jakiegokolwiek 
uzasadnienia.

      Przechodząc do nazwy Burmistrz Kłobucka, to  Gmina  nie  nazywa się  Gmina Kłobucka tylko 
Gmina Kłobuck, czyli jeżeli powiemy Burmistrz Kłobucka, to wcale nie jest powiedziane że 
ograniczmy  tylko do miasta. Jeżeli Gmina jest Kłobuck, a nie gmina Kłobucka, to  Burmistrz też 
będzie  Burmistrzem Kłobucka.

      Ze Starostą jest trochę inaczej, bo tam się od razu powiat nazywa Powiat Kłobucki.  My nie 
mówimy Gmina Kłobucka  tylko Gmina Kłobuck. Dlatego mamy Starostę Kłobuckiego i jest 
różnica pomiędzy Starostą Kłobuckim a Burmistrzem Kłobucka.

       Można by się zastanawiać, ponieważ mamy do czynienia z miastem, które historycznie  od wielu 
wieków nazywa się Kłobuck  i mamy do czynienia z gminą, która nazywa się dokładnie tak samo 
Kłobuck i za każdym razem mamy co innego na myśli. Natomiast wtedy kiedy mówimy o 
burmistrzu jako organie wykonawczym, to nie mamy wątpliwości że mówimy o organie 
wykonawczym gminy  a nie miasta. Dlatego, że tak z kolei jest w tej chwili ukształtowana tradycja 
organów, że tylko w mieście, które jest na prawach  powiatu mamy prezydentów.

      Radna E.Kotkowska -   zwróciła  uwagę, że   dwie jednostki organizacyjne gminne,  jeden jest 
miejski, a drugi jest gminny: Miejski Ośrodek Kultury  i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

      Radca prawny T.Głębocki – to  już  decyduje  Rada tworząc  dane jednostki, ich  nazwę  i statut. Co 
do tego nie może wnosić już żadnych uwag, bo może to być zarówno GOPS jak i MOPS, chociaż ze
względu na klientów, którzy  mogą być również spoza miasta Kłobucka, to być może gminny jest 
lepszą nazwą w tym wypadku. Tylko tu jest zasadnicza różnica pomiędzy instytucjami kultury ale 
także jednostkami budżetowymi , a Burmistrzem który jest organem administracji publicznej, 
wydaje decyzje administracyjne. Poza tym o tych jednostkach w statucie nie mówi się i nie nazywa 
się ich wyraźnie. To raczej w każdym ze statutów tych jednostek jest dopiero określona nazwa.



      Przypomniał, że cały czas nie mamy do czynienia z nazwą Burmistrz Miasta Kłobucka, tak nie jest. 
To jest Burmistrz Kłobucka.

      Radny M.Woźniak – dalej uważa, że powinna być zmiana   § 4 pkt 2  z   Burmistrz Kłobucka  na  
Burmistrz Gminy Kłobuck.

      Głosowanie wniosku dot. zmiany nazwy na Burmistrz  Gminy Kłobuck.

      Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,  Kultury, Sportu  i 
Turystyki  wniosek odrzuciła.

      / Za - głosowało 3 radnych ,  przeciwnych  - 7 radnych , wstrzymała się – 1 osoba/

      Głosowanie  projektu uchwały w sprawie      uchwalenia  Statutu  Gminy  Kłobuck.

      Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,  Kultury, Sportu  i 
Turystyki  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Kłobuck.

       / Za - głosowało 8 radnych    ,      przeciwnych  - 0    ,      wstrzymały się – 3 osoby/.

 
       Ad.7.
      Ocena  realizacji  wypoczynku  zimowego  dzieci  i  młodzieży  w  Gminie  Kłobuck. 

Dyrektor MOK O.Skwara – przedstawiła  przygotowaną  szczegółową prezentację   jak 
przebiegały zajęcia  dzieci  i młodzieży  podczas  zimowego  wypoczynku.
Ferie odbyły się w dniach  16 – 27 stycznia 2017r. Grupą docelową były dzieci i młodzież  
spędzająca ferie zimowe w mieście i gminie. 
Odbywały się następujące zajęcia:
-hokej na lodowisku, były to zajęcia ruchowe prowadzone w dniach 16, 18, 20, 23 ,
-zajęcia plastyczne, warsztaty w dniach 16, 23,
-zajęcia teatralne,
-zajęcia integracyjne,
-spotkanie z Krasnalem,
-zajęcia wokalne,
-zajęcia instrumentalne,
-animacje na lodzie,
-poczytajki,
-zajęcia manualne – Kolczykowo,
-świat klocków lego,
-wycinanki kołem się toczą,
-odbyła się wycieczka historyczna do Muzeum  kultury przeworskiej,
-klub zdrowego żywienia,
-tworzono przestrzenne kartki pocztowe,



-prowadzono lekcje ekonomii,
-dzień gier planszowych,
-kuchnia pięciu przemian,
-bal karnawałowy,
-klub małego chemika,
-odkrywano tajemnice magii,
-zajęcia szycia i projektowania,
-zumba,
-przedstawienie teatralne pt. Królowa śniegu,
-dzień zagadek i kalamburów,
-wycieczka do teatru dramatycznego ,
-lekcja teatralna.
Wszystkie zajęcia były bezpłatne, dostępne dla szerokiej grupy. Było również organizowane kino, 
w ramach objazdowego kina Opolskiego, które było odpłatne.
W samych zajęciach organizowanych w MOK wzięło  udział ok.800 osób.
Dodała, że zajęcia były organizowane wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

/Informacja z realizacji Ferii  2017  w  MOK  w  załączeniu pod protokołem/

Dyrektor OSiR J.Krakowian- działania jako OSiR były związane z 2 instytucjami tj.:
-Kryta Pływalnia,
-Lodowisko, które funkcjonowało już od  grudnia 2016r.
Wspólnie z Dyrektorem MOK starano się organizować wolny czas w okresie ferii poprzez pomoc 
finansową , udostępnianie autobusów szkolnych, merytoryczną.
W ferie zimowe Zarządzeniem Burmistrza  Basen Kryty działał cały czas, dzieci były zwolnione z 
opłaty – był to koszt 3 zł za wejście dla dzieci i młodzieży z Gminy Kłobuck , natomiast osoby 
które posiadały Kartę Dużej Rodziny opłata wynosiła 1,75 zł.
Jeśli chodzi o lodowisko, w tamtym roku było bezpłatne wejście na lodowisko, natomiast w tym 
roku z uwagi na to żeby odzyskać VAT na kwotę 44.000 zł wprowadzono niewielką odpłatność w 
postaci karnetów, który kosztował 1 zł (było 10 wejść).W okresie sezonu sprzedano 2700 karnetów. 
Lodowisko   między godz. 10-12 było czynne dla MOK-u  (różnego rodzaju animacje, 
hokej,pokazy, nauka jazdy na łyżwach  itd.).
Za tydzień lodowisko  będzie rozbierane.  
Oprócz tego, w ferie pomagano w organizacji półkolonii  dla Braci Salezjanów, którzy co roku je 
organizują. Decyzją Burmistrza, te osoby korzystały z naszych autobusów, jak również z Krytego 
Basenu gdzie odbywały się zajęcia.
Szkoły w okresie ferii były nieczynne.

Dyrektor MOK O.Skwara – dodała, że ferie z materiałami, różnymi pozwoleniami,opłatami itd. 
wyszły ok. 2.600 zł . Łącznie z zatrudnieniem instruktorów, zakupem materiałów, organizacją  
dwóch imprez  gdzie był profesjonalny teatr, bal karnawałowy,  całość ferii kosztowała ok. 5.500 zł 
brutto. Z tym, że z balu karnawałowego jest  jeszcze  zwrot, otrzymano również darowiznę, 
sprzedawano kawę, herbatę, różne gadżety, wypożyczano stroje, więc ta kwota będzie jeszcze 
niższa. Na chwilę obecną nie  ma jeszcze profesjonalnego podliczenia .

Radna E.Kotkowska – zapytała, co teraz  jest planowane w zamian za lodowisko.

       Burmistrz J.Zakrzewski  -był wniosek Radnego A.Sękiewicza o postawienie letniej kawiarenki. Jest



to jeden z elementów. Dobrze byłoby wprowadzić jakieś kiermasze wielkanocne . Oprócz tego cykl 
imprez, które są zaplanowane i ewentualnie jakieś dodatkowe imprezy nawet z zewnętrznych 
firm, które się będą zgłaszać. Pomysłów jest wiele. Głównie chodzi o to, żeby ten Rynek 
wykorzystywano też w celach komercyjnych aby korzystały też z niego inne podmioty. 

       Dyrektor MOK O.Skwara –  poinformowała że MOK  uczestniczy  w programie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  który ma na celu  zaangażowanie domów kultury w życie 
społeczności lokalnej. Podejmowane działania  mają służyć przede wszystkim  pobudzaniu 
aktywności społeczne.

       Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zostało zaznajomionych z  tym programem .
       MOK jest już na to gotowy, żeby to mieszkańcy decydowali o programowaniu kalendarza MOK-u 

Tym programem można wyjaśnić wiele rzeczy: jak napisać wniosek, jak go wybrać, żeby 
ewidentnie o wyborze  np. jakiejś imprezy decydowali mieszkańcy. Więc  już 17  marca  będzie  
odbywać się będzie w MOK-u  konferencja dot. smogu, gdzie  Dyrektor pokrótce   przedstawi 
plany jak  należy  projektować  swoje pomysły  i  jak  składać  je  do MOK-u. Będą na to 
odpowiednie środki  i wtedy sami   będą tą kulturę tworzyć, bo ona jest dla mieszkańców.

GOPS Kierownik T.Duraj-Stefańska – poinformowała, że GOPS  wraz  ze  Stowarzyszeniem ATOL
w okresie ferii zimowych  zorganizował  jeden wyjazd tj. kulig  dla 72 dzieci   połączony  ze 
spotkaniem z postaciami z bajek  ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.

 Ad.  8.  
Sprawozdanie  z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku  za   rok  2016.

             
GOPS Kierownik T.Duraj-Stefańska – w tym roku sporządzone  zostało sprawozdanie opisowe, 
do tej pory była to  informacja z działalności GOPS  za 2016r.
Zapytała, jaka forma  bardziej radnym  odpowiada,  opisowa + wszystkie kwoty, które są 
wydatkowane w GOPS, czy zostajemy przy starej wersji czyli informacji, gdzie załącznikiem  jest  
budżet.

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – uważa, że forma sprawozdania będzie bardziej przejrzysta.

GOPS Kierownik T.Duraj-Stefańska –  wyjaśniła, że  od  przyszłego  roku można by zaniechać  
sporządzania informacji , która była składana do tej pory, natomiast załącznik w postaci  budżetu 
zostałby podłączony do sprawozdania. Taka forma sprawozdania pozwoli w przyszłości  
porównać  jakie  były  działania GOPS-u. Można to  wykazać w postaci tabeli  bądź  wykresów,  
które pokażą  co w gminie jest bardziej ważnego, czy nam ubożeje społeczeństwo, czy jest problem
z osobami starszymi , czy też   pytania odnośnie 500+,  różnych  zasiłków  itd.
W  przyszłym roku  działania  GOPS  będą  sporządzane  w  formie  sprawozdania.
Poprosiła o pytanie odnośnie sprawozdania za 2016r.

Radny M.Wojtysek – nadmienił, że w sprawozdaniu jest zapis, iż Ośrodek starał  o środki 
zewnętrzne na realizację swoich zadań  w  efekcie czego złożony   został wniosek o 
dofinansowanie  projektu, pn. Nowa Jakość GOPS w Kłobucku, którego głównym celem jest 
poprawa jakości obsługi osób zgłaszających się  do   ośrodka pomocy społecznej  poprzez zmianę 
organizacji pracy. Projekt został oceniony pozytywnie i obecnie oczekuje na ostateczne 



potwierdzenie możliwości jego realizacji, którego rozpoczęcie planowane jest na kwiecień 2017r.
Zapytał, na czym ten projekt będzie polegał.

GOPS Kierownik T.Duraj-Stefańska –  wyjaśniła, że projekt zakłada   rozdzielenie zadań 
administracyjnych GOPS  od pracy socjalnej  i  usług socjalnych.
W tej chwili praca pracownika socjalnego polega na tym,  że idzie on w teren, robi wywiad na 
wniosek klienta,  opisuje  ten  wywiad  i miejsca na pracę socjalną jest tylko w trakcie tego 
wywiadu  z  klientem. Problem polega na tym, że pracownicy obłożeni takim   rodzajem  pracy  od
momentu  przeprowadzenia wywiadu aż do  wydania decyzji administracyjnej,  nie mają czasu na 
prowadzenie stricte pracy socjalnej w terenie. Tak więc projekt zakłada oddzielenie tych  prac. 
Część pracowników  będzie się zajmować tylko pracą socjalną  z klientami  i część  pracowników, 
którzy będą się zajmowali przeprowadzeniem wywiadów.

Radny M.Wojtysek – zapytał, czy projekt zakłada dodatkowe zatrudnienie  osób. 

GOPS Kierownik T.Duraj-Stefańska – projekt zakłada  zatrudnienie 2 osób tj. superwizor   (jest 
wymagany)  1/2 etatu, 1,5 etatu pracownika socjalnego. Będzie też inaczej wyglądała struktura 
organizacyjna Ośrodka, ponieważ  zostaną utworzone nowe  zadania, jak również wydzielone 
zostaną stanowiska ( dział usług, świadczeń, pierwszego kontaktu, osoba przyjmująca tylko 
wnioski).
To też  pozwoli na to, że pracownik który socjalny, który będzie prowadził  pracę socjalną w 
terenie, będzie się zajmował tylko klientem i jego sprawami. Jeżeli są trudności wychowawczo-
opiekuńcze to jest jeszcze asystent rodziny, który może wspierać. Jest problem z asystentami osób 
niepełnosprawnych, które mają potem problem z poruszaniem się  nie w sensie ruchowym ale  w 
sensie  innych chorób. Takie osoby mają bardzo duży problem, żeby załatwić swoje różne  sprawy 
(choćby opłaty za mieszkanie, lekarza itd.). Tym będą się zajmowali pracownicy socjalni w pracy z 
klientami.
W ramach tego jest również  przewidziana przebudowa całego Ośrodka. W tej chwili  jest  hala, 
która    podzielona  jest  na 10 stanowisk. 

Radna E.Kotkowska – zapytała, czy to jest jedyny zakres prac związany ze środkami unijnymi  
czyli ta reorganizacja pn.”Nowa Jakość GOPS w Kłobucku”.

GOPS Kierownik T.Duraj-Stefańska – wyjaśniła, że teraz Ośrodek realizuje wraz z Powiatowym 
Centrum  Pomocy Rodzinie   projekt „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”. Projekt jest 
dofinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. W ramach projektu uczestnicy projektu uzyskują wsparcie w postaci: warsztatów i 
treningów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych, konsultacji ze specjalistami w tym 
wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i prawnika oraz kursy  zawodowe podnoszące 
kwalifikacje na rynku pracy. Wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym tj. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek wychowawczych oraz osób
niepełnosprawnych.  Projekt ten kończy się z końcem grudnia 2017r.
Ośrodek starał się również o środki zewnętrzne na realizację swoich zadań w efekcie czego 
złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn.”Nowa Jakość GOPS w Kłobucku”, którego 
głównym celem jest poprawa jakości obsługi  klientów Ośrodka. Realizacja planowana jest na 
kwiecień 2017r.



Ponadto złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn.”Pomoc dla seniora” , Działanie 9.2.
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych 
- konkurs, którego głównym celem było uruchomienie na terenie Gminy Kłobuck innowacyjnej 
pomocy osobom starszym w formie usług sąsiedzkich, teleopieki oraz ułatwienie osobom 
starszym kontakt z rodziną przez internet. Projekt został odrzucony na etapie oceny formalnej.
Realizacja zadań Ośrodka nie byłaby możliwa bez aktywnej polityki miasta, położenia 
szczególnego nacisku na działania w zakresie rewitalizacji  społecznej. Skuteczność i szerokie 
spektrum działania wiązało się również z aktywną współpracą z podmiotami zewnętrznymi 
(instytucjami, organizacjami). Szczególny wymiar miała również współpraca z organizacją 
pozarządową – Agencją  Rozwoju  Regionalnego  w Częstochowie  związana  z  przygotowaniem 
projektów partnerskich przy wykorzystaniu funduszy unijnych.
 
Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,  Kultury, Sportu  i 
Turystyki  przyjęła  do wiadomości  sprawozdanie  z  działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w  Kłobucku  za   rok  2016.
 

 Ad.  9.  
Sprawozdanie  z realizacji Programu  dla  rodzin  wielodzietnych   „Gmina Kłobuck dla               
rodziny – Karta Dużej Rodziny”  za  2016r.

             
      GOPS Kierownik T.Duraj-Stefańska – w zakresie Karty Dużej Rodziny  przestawiła  porównanie  

z  rokiem 2015  gdzie  liczba osób, które skorzystały z KDR    było 129, wydanych kart   657, liczba  
dzieci  którym przyznano kartę 417, liczba rodziców/małżonków   którym przyznano kartę 240.

      Natomiast   na dzień  31 grudnia 2016r.  Karty Dużej Rodziny  zostały wydane  dla  169 rodzin,   
liczba  wydanych  kart  to  864 , liczba rodziców/małżonków  którym  przyznano  kartę  317, liczba
dzieci którym przyznano kartę 547.

      Jak wynika z przedstawionych informacji, liczby te wzrosły.
      Uczestnicy programu  mogli  skorzystać z ulg i zwolnień  zaoferowanych przez przedsiębiorców.
      W  2015 r. były to  22 firmy, natomiast w 2016r. nastąpił  wzrost do 26 .
      Liczba osób, które skorzystały z usług krytej pływalni ze zniżką 50% na bilety oraz karnety, 

wyniosła 322, natomiast wysokość kosztów z tego tytułu wyniosła: 1.300,75 zł.
      Od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.  MOK nie udzielił żadnych ulg w opłacie za widowiska 

artystyczne.
      Rada Miejska  uchwałą wprowadziła zniżki dla dzieci korzystających z przedszkola. Od 8 czerwca 

2016r.  do  31 grudnia 2016r. liczba dzieci które skorzystały z 50% ulgi na korzystanie z posiłków 
wyniosła 51, natomiast  wysokość  kosztów z  tego tytułu  wyniosła 9.385,50 zł.

       
      Radny M.Woźniak – w związku z tym sprawozdaniem przedstawił   propozycję  dot. ulgi z tytułu 

korzystania z basenu. W tej chwili jest to 50% zniżka  na bilety i karnety.
      Zaproponował aby dla rodzin, które posiadają KDR wprowadzić całkowicie bezpłatny wstęp na 

basen. Uważa, że budżet gminy w żaden sposób nie zostanie nadszarpnięty, bo nie jest to duża 
kwota. Można by to wprowadzić przynajmniej na parę miesięcy, a potem zmienić  jeśli  by  to 
sparaliżowało w jakiś sposób korzystanie z basenu. Byłoby to jakieś wyróżnienie dla tych, 
którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny.

      Poprosił o rozważenie tej propozycji.



      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – zapytał, jak wygląda obłożenie  godzin  ogólnodostępnych, 
czy basen w  tym  czasie  jest bardzo oblegany. 

      Dyrektor OSiR J.Krakowian – potwierdził, iż basen w czasie godzin ogólnodostępnych jest bardzo
oblężony, a  godzin  tych  jest bardzo mało.  Basen jest zajęty  praktycznie od  rana  do wieczora, 
nawet w soboty i niedziele.

      Uważa, że z tym będzie problem, bo w tym roku są już podpisane umowy. 

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – wyjaśnił, że radnemu nie  chodzi o to, aby były wydzielone 
godziny dla tych dzieci  z  rodzin wielodzietnych  tylko  żeby te  dzieci  miały  bezpłatny wstęp na 
basen.

      Radny M.Woźniak – uważa, że można spróbować , bo   być może okaże się  że jakiś procent  z tych
      322 osób  skorzysta  z basenu   i   nie będzie  to  miało wpływu  na  obłożenie  basenu.

      Dyrektor OSiR J.Krakowian – dzieci w ramach zajęć  szkolnych z w-f  korzystają  z basenu i to też 
jest bezpłatnie. Zaproponował, że można spróbować  wprowadzić bezpłatny wstęp na basen dla 
dzieci z KDR  ewentualnie w okresie wakacyjnym, kiedy basen jest mniej obłożony. 

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – wyjaśnił, że  z  każdej  szkoły  podstawowej  cztery   klasy 
korzystają   raz w tygodniu  z basenu.

      Burmistrz J.Zakrzewski – z uwagi na to, że  mamy bezpłatne  nauki pływania  w  szkołach, więc 
uważa że wszystkie dzieci  z tego  korzystają  bez względu czy dzieci są  z  rodzin  wielodzietnych 
czy też nie są. Uważa, że pomysł w wakacje gdzie nie ma   zajęć szkolnych  i wtedy jest dostęp do 
tego basenu ograniczony, można by  wprowadzić na okres wakacji  bezpłatny wstęp dla dzieci z 
rodzin wielodzietnych. Byłby natomiast przeciwny całorocznemu  bezpłatnemu  wstępowi   na 
basen   dlatego, że zniekształca to trochę ideę, bo to ma być ulga.

      Uważa, że wniosek jest jak najbardziej słuszny, ale w okresie wakacyjnym. Będzie to sprawiedliwe, 
dlatego   że  wtedy te  dzieci   będą  mogły korzystać bez ograniczeń, a teraz i tak chodzą do 
szkoły, więc mogą korzystać z basenu w ramach zajęć szkolnych  bezpłatnie.

      Radny M.Woźniak – zmodyfikował swój wniosek  poprzez  wprowadzenie  bezpłatnego wstępu 
na basen  w  okresie  wakacyjnym. Poprosił o przygotowanie takiej poprawki do uchwały.

      Burmistrz J.Zakrzewski –    przed wakacjami  zostanie przygotowana   zmiana uchwały.   

Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,  Kultury, Sportu  i 
Turystyki  przyjęła  do wiadomości  sprawozdanie  z  realizacji Programu  dla  rodzin  
wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla   rodziny – Karta Dużej Rodziny   za  2016r.

      Ad. 10.  
      Sprawozdanie z  działalności   Zespołu   Interdyscyplinarnego  za  okres od  01 stycznia  do  31 

grudnia  2016 roku.
          
      



      Z-ca przewodniczącego Zespołu Sławomir Stefański – przedstawił  sprawozdanie z  zakresu 
działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za okres od 1 stycznia    do  31 grudnia 2016r.

      /W  załączeniu pod protokołem  w/w sprawozdanie z działalności Zespołu interdyscyplinarnego za rok 2016/

       Przewodnicząca rady D.Gosławska -  bardzo dużo się w tej chwili mówi o cichej  przemocy  w 
rodzinie gdzie  która  nie jest ujawniana.

Zaskoczyło ją to o czym mówił P.S.Stefański, że jest incydentalna sytuacja w postaci awantury 
między  małżonkami , ktoś zgłosi i zaraz zakładana jest Niebieska Karta. Czy od razu wszczyna się
taką procedurę Niebieskiej Karty, która może tej osobie zaszkodzić.

      Z-ca przewodniczącego Zespołu Sławomir Stefański – wyjaśnił, że   Niebieską Kartę  zakłada      
Policja. W chwili obecnej Starostwo Powiatowe  nie  podpisało  umowy z Izbą  Wytrzeźwień w 
Częstochowie i niestety, jeżeli dojdzie do sytuacji kiedy interweniuje Policja  i jest zgłoszona 
przemoc  i  trzeba   tą osobę odizolować.  Skoro osoby pod wpływem alkoholu  nie  można  
umieścić  na izbie wytrzeźwień (nie ma umowy), to osoba ta jest zatrzymywana w Policyjnej  Izbie 
Zatrzymań. Zatrzymuje  się tam osoby, które będą miały postawiony jakiś konkretny zarzut, więc  
automatycznie Policja  musi  założyć Niebieską  Kartę  zgodnie z art. 207   kodeksu karnego, bo nie
można przetrzymywać człowieka, musi być jakiś powód.  Jeżeli  się okazuje, że faktycznie  to był 
jedyny incydent, to nie prowadzi się Niebieskiej Karty w nieskończoność, lub starają się jak 
najszybciej ją zamknąć.

      Niebieska Karta nie mówi wogóle o tym, że jest przemoc tylko podejrzenie. Nie ma tam sprawcy, 
jest osoba  podejrzana o to, że tą przemoc stosuje. Mówiąc o osobie  sprawcy, musieliby mówić o 
osobie która ma prawomocny wyrok, a te osoby takiego wyroku nie mają.

      Działanie Zespołu   taką funkcję monitorującą, sprawdzającą czy coś takiego istnieje  i  próbującą  
wprowadzić  jakieś zadania korygujące w tej rodzinie.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – uważa, że sprowadzamy tą przemoc w rodzinie w zasadzie 
do osób, które nadużywają alkoholu. Natomiast w tej chwili bardzo dużo jest tej przemocy 
psychicznej  gdy ludzie są zupełnie trzeźwi, której nie widać na zewnątrz. 

      Ze statystyki wygląda, że w ogóle nie ma tej przemocy, bo tyle  postępowań zostało umorzonych.

      Z-ca przewodniczącego Zespołu Sławomir Stefański – jeżeli będzie sytuacja, w której będą jasne 
przesłanki ku temu  żeby stwierdzić, że istnieje zagrożenie z art. 207 kodeksu karnego, to w takim 
przypadku jest poinformowana Prokuratura. Zespół ma rozstrzygnąć, czy należy to 
zawiadomienie wysłać czy też nie wysyłać.

      Zgodzi się z tym, że ta przemoc w wielu przypadkach jest trudna do zaobserwowania. Natomiast 
nie zgodzi się, że ona będzie dotyczyła osób, które nadużywają alkoholu. Łatwiej jest taką osobę  
złapać, natomiast nie jest powiedziane, że ona  sprawia przemoc. 

      Przemoc musi się charakteryzować jedną rzeczą, musi być nierównowaga stron. Jeżeli jest 
równowaga, to jest jedynie walka. Osoby  nie mogą być na równym poziomie. Ciężko jest 
zauważyć pojęcie przemocy, bo trzeba  zauważyć czy te strony są równoważne. Jeżeli sprawa trafi 
np.do Sądu  Rodzinnego   osoby zakładają Niebieską Kartę, bo jest to dobrze postrzegane.  Za

      każdym razem   jakaś   osoba   będzie   zgłaszała przemoc  bo  będzie  jej  do czegoś potrzebna.
      Natomiast  Zespół ma się zastanowić nad tym  czy  jest  to  faktycznie  przemoc   i  czy  ma  to 

kierować do Prokuratury.
      Powstaje  kolejny problem, ponieważ  raport NIK  podnosi, że w przypadku przemocy w rodzinie 

należy znaleźć  sposób  żeby odizolować  ofiarę od sprawcy. Pojawia  się  problem  mieszkaniowy, 



bo  gdzie te  osoby  izolować. Uważa, że  cześciowo  jest  to problem miasta, ale też  jest to  zadanie
powiatu. Kolejne  pytanie, to  dlaczego  mamy  izolować  ofiarę  przecież  jest  ona  nie  jest  temu   
winna, a  nie  sprawcę. Ale  tutaj  zaczynają  się  problemy  związane  z  własnością mieszkania itd.
Natomiast  tym  zajmuje  się Prokuratura  i to  ona  ma odpowiedzieć  na to pytanie  czy  postawią 
zarzuty. Jeżeli ktoś będzie skazany, to wtedy można powiedzieć, że jest sprawcą przemocy. W 
pracach Zespołu nie  ma pojęcia  sprawca  (osoba posiadająca wyrok). Jest tylko osoba podejrzana 
o stosowanie przemocy. To trzeba rozróżnić. Zespół ma wprowadzić pewien rodzaj pracy w  tej 
rodzinie  żeby ewentualnie postarać się by pewne zachowania przestały występować.

      Osoby te są zapraszane, jest z nimi  stała systematyczna praca. Obowiązkiem jest to, by ktoś to 
monitorował. Więc interweniuje tam Policja, ale wchodzi również pracownik socjalny, który 
wykonuje swoją  pracę socjalną . 

      Problem jest ze sprawcami , ponieważ  ma żadnych prowadzonych zajęć korekcyjno – 
edukacyjnych, nie  ma  takich grup, nie  chcą  się powołać.   

      Nadmienił, że brakuje możliwości odizolowania  ofiar od sprawców. Sa  dwie możliwości : albo 
zostanie podpisana umowa z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Częstochowie  albo też  
powstanie coś na   terenie  powiatu. Należy rozważyć taką ewentualność.

      Zespół  zajmuje się też częściowo profilaktyką, która głównie jest nastawiona na dzieci. To czego 
brakuje, to możliwości wskazania  im  alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, 
pomocy i zadbania  o te rodziny.  Na tą  chwilę  brak  jest  świetlicy środowiskowej.

    Zwrócił  się w sprawie,  którą podniosła NIK dot. sprawozdania  i  braków gdzie podstawową
kwestią była  rzetelna  diagnoza  problemu przemocy w rodzinie. Obecne zasoby  nie pozwalają na
to,  aby taką  rzetelną diagnozę skonstruować.  W związku z czym zwracano się do Rady, aby
przewidzić w budżecie  środki  finansowe na ten cel, żeby  taką rzetelną diagnozę wykonać.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska –  zapytała Burmistrza o przedmiotową  diagnozę  gdyż  ten 
temat był  poruszany na  jednej z Sesji Rady. Miała być firma zewnętrzna, kta miała  zająć  się  
opracowaniem takiej diagnozy.

      Burmistrz J.Zakrzewski – potwierdził, że była tak dyskusja . Zespół  zasugerował, żeby to jednak 
była  firma zewnętrzna, która ma doświadczenie  w wykonywaniu takich analiz. Nie są to duże 
koszty. Można wyłonić taki podmiot za ok. 6-7.000 zł.

      Źródłem  finansowania  będą środki  z rezerwy Komisji Rozwiązywania Problemw Alkoholowych.

Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,  Kultury, Sportu  i 
Turystyki  przyjęła  do wiadomości  sprawozdanie z  działalności   Zespołu  Interdyscyplinarnego
za  okres od  01 stycznia  do  31 grudnia  2016 roku.

       Ad.11.  
      Informacja   z   działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Kłobucku   za              

okres  od  01.01.2016r.  do    31.12.2016r.
 

      Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – jak  już  informowała  w  pkt  8,  informacja   z   działalności 
Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Kłobucku   za okres  od  01.01.2016r.  do  31.12.2016r. 
wiąże się  ze  sprawozdaniem z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku  
za   rok  2016.             



W tym  roku  sporządzone  zostały  obydwie  wersje  tj. informacja i sprawozdanie z działalności 
GOPS aby Radni mieli  w nie  wgląd   i  zdecydowali w jakiej formie je sporządzać. 
W pkt 8 zaproponowała  sporządzanie sprawozdania  w  formie  opisowej  z  załącznikiem  dot. 
budżetu. 

Komisja  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,  Kultury, Sportu  i 
Turystyki zdecydowała aby w przyszłym  roku zostało  sporządzone  tylko sprawozdanie, gdyż 
ta forma będzie bardziej przejrzysta i czytelna.

       Ad. 12. 
       Sprawy różne.
       - zapoznanie  się  z   pismem  nauczycieli   Szkoły  Podstawowej  Nr 1  w   Kłobucku   o   ponowne 

przeanalizowanie   nowych   obwodów   szkół  w  mieście   Kłobuck    (zarejestrowano jako 
petycję pod Nr  152.02.2017).

      

      Burmistrz J.Zakrzewski – z uwagi na to, że pismo (petycję) otrzymali do wiadomości:

       1.Burmistrz Kłobuck,                                                                                                                                   
2.Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie,                                                               
3.Śląski Kurator Oświaty,                                                                                                             
4.Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku,                                                                                       
5.Rada Miejska w Kłobucku,                                                                                                                       
6.Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.

       Jako organ prowadzący  udzielona została odpowiedź. Kuratorium odesłało w zasadzie bez 
odpowiedzi   uznając, że jest to kompetencja wyłącznie organu prowadzącego i ewentualnie  Rady
Miejskiej, która podejmuje uchwały.                                                                                                            
Po tej odpowiedzi, którą przesłano do Szkoły Podstawowej Nr 1 odbyło się jeszcze jedno 
niezależne spotkanie ze wszystkimi nauczycielami   SP Nr 1.  Z  uwagi na to, iż  pojawiły się głosy, 
że nauczyciele  krępują się zadawania  pytań, zdecydowano aby składali je w  formie  anonimowej.
Podczas tego spotkania  próbowano  udzielić  odpowiedzi na  wszystkie  pytania   również  te  nie 
dot. pisma.

      Po tym spotkaniu miało powstać  pismo o wycofaniu tego pisma  z  dnia  16.02.2017r. (wpływ do 
UM  w  dniu 17.02.2017r.) skierowanego do Rady i do Komisji  Edukacji. Poproszono  aby   jeżeli to
pismo zostanie  złożone, było podpisane  przez wszystkich  nauczycieli, którzy je  składali aby  nie
było  wątpliwości  że tylko  część osób  się zgadza, bo dostała wyjaśnienia  i  nie potrzebuje  innych
wyjaśnień. Jeżeli będą  wszystkie podpisy, to w zasadzie sprawa będzie zamknięta. Jeżeli takiego 
pisma nie będzie, Rada będzie musiała zająć się jego  rozpatrzeniem.                                               
Poprosił, aby do sesji tj.  21.03.2017r. takie pismo wpłynęło. Jeżeli wpłynie, temat będzie 
nieaktualny.

       Przewodnicząca rady D.Gosławska – pismo wpłynęło do  wielu instytucji, ale  wpłynęło  również
do  Rady Miejskiej  i  zgodnie  ze  swoimi  kompetencjami  zapytała  radcę  prawnego  jak to pismo
potraktować. Radca  prawny  stwierdził, iż  jest  to  petycja. Jeśli wpłynie  pismo ze  Szkoły 
Podstawowej Nr 1  i  będą podpisani wszyscy nauczyciele oczywiści sprawy nie będzie. 
Natomiast, jeśli nie wpłynie  radni na sesji   zdecydują , która  komisja  zajmie  się  rozpatrzeniem.



      Na rozpatrzenie petycji mamy 3 miesiące.

      Wiceprzewodniczący rady J.Batóg -  oświata tj. bardzo skomplikowany  w tej chwili dział. Nikt nie
jest  za  tym, aby kogokolwiek  zwalniać  z  pracy. Uważa, że  Burmistrz  tak działa,  żeby 
przeprowadzenie  reformy  w oświacie  odbyło  się  z  korzyścią  dla  uczniów i  nauczycieli.

      Radna B.Błaszczykowska – zaprosiła  wszystkich  na  konferencję  w  sprawie  „smogu”, która 
odbędzie  się  w  dniu  17 marca  2017r.  o  godz. 11:00    w  sali  MOK  w  Kłobucku.

      Wobec    zrealizowania    porządku    posiedzenia,   Przewodniczący     Komisji     Edukacji  
Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu   i  Turystyki   T.Kasprzyk      
o godz  14:20  zamknął   posiedzenie  komisji. 

 

  

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk

Protokołowała:  Danuta Kowalik

      Uwaga : Zgodnie  z  § 45  ust. 2  Statutu Gminy Kłobuck  projekt  protokołu  wymaga  przyjęcia  na

                       najbliższym  posiedzeniu  komisji.


