
Projekt
                                                                   Protokół   Nr  4/2017

 z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki

    odbytego  w  dniu  09  maja 2017r.

       Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

  1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 3/2017  z  dnia   04.05.2017r.
/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 3/2017  z   04.05.2017r. 
  3. Wypracowanie  opinii  do   projektu  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia   petycji   
nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  Nr 1  w  Kłobucku    - RM.152.001.2017      

         4.  Wypracowanie  opinii  do   projektu  uchwały  w  sprawie  utworzenia Żłobka 
Gminnego w Kłobucku.

         5.  Wypracowanie opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania statutu Żłobkowi  
Gminnemu w Kłobucku.

        6.  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 
prowadzenia.

        7. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   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.  

         8. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie   zmiany Uchwały Nr 
246/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  22 listopada 2016 roku  w  sprawie   
ustalenia   trybu   udzielania   i  rozliczania  dotacji   ze  środków  budżetu  gminy  na  
prowadzenie  szkoły publicznej  przez  osoby  prawne  niebędące  jednostkami  samorządu
terytorialnego  lub  osoby fizyczne  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości   ich  
pobrania  i  wykorzystywania.

        9. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie   zmiany Uchwały Nr 
247/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  22 listopada 2016 roku  w  sprawie   



ustalenia   trybu   udzielania   i  rozliczania  dotacji   ze  środków   budżetu   gminy   na  
prowadzenie  niepublicznych  przedszkoli  i  innych  niepublicznych  form  wychowania 
przedszkolnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania   i 
wykorzystywania.

       10. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały   nr 
202/XXIII/2016  Rady  Miejskiej   w  Kłobucku  z  dnia 12 lipca  20016r.  w  sprawie  
wprowadzenia  na  terenie  Gminy  Kłobuck  Programu   dla   rodzin   wielodzietnych 
„Gmina   Kłobuck   dla   rodziny – Karta   Dużej   Rodziny”.

       11. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie  zasad  usytuowania   miejsc  
sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych   na   terenie  Gminy  Kłobuck.   

       12.  Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 
232/XXVII/2016  Rady  Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie  uchwalenia  
gminnego  programu  profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  na  2017r. 

       13.  Sprawozdanie   z   realizacji  „Gminnego   programu   wspierania   rodziny   na    lata
      2015-2017”  za    rok  2016.
      /sprawozdanie  zostało  umieszczone   na   stronie   internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  BIP
      bip.gminaklobuck.pl/   w   zakładce   Sprawozdania.    
      14.  Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2016.
      /ocena  została  umieszczone   na    stronie    internetowej    Urzędu   Miejskiego   w    BIP
       bip.gminaklobuck.pl/   w   zakładce   Sprawozdania.
       15.  Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Kłobuck  z  organizacjami 

pozarządowymi  za  2016rok.
       /sprawozdanie  zostało  umieszczone   na   stronie   internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  BIP
      bip.gminaklobuck.pl/   w   zakładce   Sprawozdania.   
      16.  Analiza  bieżącej   działalności   Biblioteki   Publicznej   oraz  jej   filii.
      17.  Zapoznanie  się  z  naborem  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  i  przedszkoli

w  roku  szkolnym  2017/2018.
       18. Sprawy różne.

       Ad.1 
Przewodniczący  Komisji  T.  Kasprzyk –  otworzył    posiedzenie   Komisji   Edukacji  Publicznej,
Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej   Kultury,  Sportu   i  Turystyki.     Powitał   wszystkich
przybyłych  na   komisję. 

      Stwierdził,  iż   na   posiedzeniu  jest  obecnych 9  na  11  członków  komisji.  Zgodnie  z   § 42  ust. 3
Statutu  Gminy  Kłobuck, posiedzenie  komisji   jest   prawomocne. 

      Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia  komisji.

     Zaproponował  wycofanie z porządku obrad komisji pkt 2 "Przyjęcie  protokołu  Nr 3/2017  z  dnia
04.05.2017r.". Z uwagi na zaistniałe trudności techniczne protokół  nie został napisany.

      Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  Sportu   i  
Turystyki    jednogłośnie   głosowała  za wycofaniem   pkt 2.



      Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  Sportu   i  
Turystyki  jednogłośnie    przyjęła  porządek   posiedzenia  wraz  ze  zmianą tj. wycofaniem  pkt.2

Porządek posiedzenia komisji po zmianach jest następujacy: 
  1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2.  Wypracowanie  opinii  do   projektu  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia   petycji   
nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  Nr 1  w  Kłobucku    - RM.152.001.2017      

         3.  Wypracowanie  opinii  do   projektu  uchwały  w  sprawie  utworzenia Żłobka 
Gminnego w Kłobucku.

         4.  Wypracowanie opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania statutu Żłobkowi  
Gminnemu w Kłobucku.

        5.  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 
prowadzenia.

        6. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   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.  

         7. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie   zmiany Uchwały Nr 
246/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  22 listopada 2016 roku  w  sprawie   
ustalenia   trybu   udzielania   i  rozliczania  dotacji   ze  środków  budżetu  gminy  na  
prowadzenie  szkoły publicznej  przez  osoby  prawne  niebędące  jednostkami  samorządu
terytorialnego  lub  osoby fizyczne  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości   ich  
pobrania  i  wykorzystywania.

        8. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie   zmiany Uchwały Nr 
247/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  22 listopada 2016 roku  w  sprawie   
ustalenia   trybu   udzielania   i  rozliczania  dotacji   ze  środków   budżetu   gminy   na  
prowadzenie  niepublicznych  przedszkoli  i  innych  niepublicznych  form  wychowania 
przedszkolnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania   i 
wykorzystywania.

       9. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały   nr 
202/XXIII/2016  Rady  Miejskiej   w  Kłobucku  z  dnia 12 lipca  20016r.  w  sprawie  
wprowadzenia  na  terenie  Gminy  Kłobuck  Programu   dla   rodzin   wielodzietnych 
„Gmina   Kłobuck   dla   rodziny – Karta   Dużej   Rodziny”.

       10. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie  zasad  usytuowania   miejsc  
sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych   na   terenie  Gminy  Kłobuck.   

       11.  Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 
232/XXVII/2016  Rady  Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie  uchwalenia  
gminnego  programu  profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  na  2017r. 



         
       12.  Sprawozdanie   z   realizacji  „Gminnego   programu   wspierania   rodziny   na    lata
      2015-2017”  za    rok  2016.
      /sprawozdanie  zostało  umieszczone   na   stronie   internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  BIP
      bip.gminaklobuck.pl/   w   zakładce   Sprawozdania.    
      13.  Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2016.
      /ocena  została  umieszczone   na    stronie    internetowej    Urzędu   Miejskiego   w    BIP
       bip.gminaklobuck.pl/   w   zakładce   Sprawozdania.
       14.  Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Kłobuck  z  organizacjami 

pozarządowymi  za  2016rok.
       /sprawozdanie  zostało  umieszczone   na   stronie   internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  BIP
      bip.gminaklobuck.pl/   w   zakładce   Sprawozdania.   
      15.  Analiza  bieżącej   działalności   Biblioteki   Publicznej   oraz  jej   filii.
      16.  Zapoznanie  się  z  naborem  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  i  przedszkoli

w  roku  szkolnym  2017/2018.
      17. Sprawy różne.

       Ad.2

Wypracowanie  opinii  do   projektu  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia   petycji   
nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  Nr 1  w  Kłobucku    - RM.152.001.2017      

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 
04.05.2017r. komisja zajmowała się tą sprawą.
Odczytał  przygotowane  uzasadnienie  do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 
petycji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku .

      W  ocenie  Komisji    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  
Sportu   i  Turystyki   należy  odmówić   uwzględnienia   petycji   w   całości.

      /Za   nie  uwzględnieniem  petycji – głosowało 9 radnych ,    przeciwnych – nie było,        
wstrzymała się – 1 osoba/

      

       Ad.3

       Wypracowanie  opinii  do   projektu  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Żłobka Gminnego
       w Kłobucku

Kierownik  EK  S.Piątkowska  –  z  uwagi  na  to,  że  gmina  otrzymała  dofinansowanie
realizacji  projektu   w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII
Regionalne  kadry  gospodarki  opartej  na  wiedzy,  dla  działania:8.1  Wspieranie  rozwoju
warunków  do  godzenia  życia  zawodowego  i  prywatnego,  dla  poddziałania  8.1.3.
Zapewnienie  dostępu  do  usług  opiekuńczych  nad  dziećmi  do  3  lat  istnieje  potrzeba



utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: Żłobek Gminny w Kłobucku”.
      Utworzenie jednostki jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu:”Kłobuck  

przyjazny  rodzicom”, która rozpocznie swoją działalność  z  dniem 1 września 2017r.

      Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  Sportu   i  
Turystyki      jednogłośnie    pozytywnie   zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia 
Żłobka Gminnego w Kłobucku.

      Ad.4

      Wypracowanie opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  Żłobkowi  
Gminnemu w Kłobucku                                                                                                    

      Kierownik EK S.Piątkowska –  zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.  O  opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3  żłobek  działa  na  podstawie statutu. Statut jednostki 
budżetowej  określa  w  szczególności:                                                                                            
-cele i zadania oraz sposób ich realizacji,                                                                                        
-warunki przyjmowania dzieci,                                                                                                      
-zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie, w przypadku nieobecności dziecka w 
żłobku,                                                                                                                                        
-organizację i zarządzanie żłobkiem,                                                                                           
-mienie żłobka.

      Zaznaczyła, że ta uchwała będzie aktem prawa miejscowego.                                    

      Radny M.Woźniak – stwierdził, iż wyraźnie brakuje  zapisu, kto kieruje żłobkiem.

      Kierownik EK S.Piątkowska – ponieważ  tak jak wcześniej wskazała, że uchwała jest 
aktem prawa miejscowego, w związku z tym  niedopuszczalne jest powtarzanie zapisów, 
które pojawiają się już w samej ustawie, a ustawa stanowi kto kieruje  żłobkiem . Nadzór 
prawny każdą uchwałę  pod tym względem weryfikuje i jeśli zapis ustawowy  powtarza się w 
akcie prawa  miejscowego  od  razu  jest  wniosek o  stwierdzenie  nieważności  takiej  uchwały.      
Art. 13 ustawy  o  opiece  nad  dziećmi  do lat 3  mówi  o  tym, że pracą  żłobka kieruje  dyrektor.

      Radny M.Wojtysek – w rozdz.2 jest zapis, że dzieci będą przyjmowane do żłobka od 
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Zapytał, czy faktycznie tak będzie, bo wiadomo że 
utworzenie  żłobka  jest  jakby  konsekwencją  projektu, który będzie realizowany od          
01   września. Podczas  spotkania Klubu Koalicja Samorządowa   jej  członkowie mieli 
wątpliwości  czy  przypadkiem  w tym  projekcie  nie chodzi  o  dzieci do  1 roku życia.  

      Kierownik EK S.Piątkowska – w tym projekcie  dokładnie zapis   jest  taki, jaki  jest 
ustawowy, że opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia      
20 tygodnia życia . Ten sam zapis powtórzył  się  w przygotowanym wniosku  o 
dofinansowanie .



      Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  Sportu   i  
Turystyki    jednogłośnie    pozytywnie   zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie   nadania  
Statutu  Żłobkowi  Gminnemu  w  Kłobucku.

      Ad.5.                                                                                                                                         
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 
prowadzenia

      Kierownik EK S.Piątkowska –  przedstawiony projekt uchwały jest wynikiem  ponownej 
analizy prawnej. W stosunku do treści uchwały nr 285/XXX/2017 Rady Miejskiej w 
Kłobucku z dnia 21 marca 2017r. Projekt  zakłada  zmianę  polegającą  na  usunięciu wzoru
oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych, składanego dla potwierdzenia spełniania 
kryterium z uwagi na brak uprawnienia rady do narzucania wskazanym osobom wzoru 
takiego oświadczenia oraz braku możliwości nakładania przez organ stanowiący gminy 
na te osoby obowiązku składania go pod groźbą odpowiedzialności karnej.

      Przygotowując projekt uchwały dot. rekrutacji  zarówno dla przedszkoli jak i rekrutacji  
do  szkół  wzorowano się  na uchwale z ubiegłego roku. W przypadku tej uchwały w 
ubiegłym roku  Nadzór Prawny nie zakwestionował żadnych zapisów, mimo że od 
tamtego czasu żadne przepisy prawa się nie zmieniły.  Sam projekt uchwały był 
konsultowany  z  Nadzorem Prawnym i na  etapie  projektu nie mieli żadnych uwag do 
tych uchwał. Po czym, po podjęciu uchwały, okazało się że są jakieś niejasności. Dokładnie
dotyczy to kryterium  1, czyli kandydat  i jego rodzic / opiekun prawny zamieszkują na 
terenie  Gminy Kłobuck , Nadzór Prawny stwierdził w tym przypadku, że jest to 
powielenie przepisu, który znajduje się  już w samej ustawie. Nie zgadzamy się, jeśli 
chodzi o taką interpretację Nadzoru, ponieważ w samej ustawie mówi się o tym, że 
kandydat zamieszkuje na terenie danej gminy. U nas to kryterium jest rozszerzone o to, że 
kandydat i jego rodzic / opiekun prawny zamieszkują, więc te kryteria nie są tożsame.

      Natomiast po naszej analizie prawnej po raz drugi stwierdzono, że ten przepis 
rzeczywiście nie  koreluje z Kodeksem Cywilnym, który stanowi o tym, że dziecko i 
rodzic  / opiekun prawny zamieszkują w tym samym miejscu, mają ten sam  identyczny  
adres i nie może być inaczej, w związku z tym to kryterium stało się bezprzedmiotowe. 

      Druga rzecz dotyczy oświadczenia, które było załącznikiem  do potwierdzenia tego 
kryterium, gdzie wymagano potwierdzenia pod odpowiedzialnością karną , że rodzic 
zamieszkuje  razem z dzieckiem, co  jest nieadekwatne z przepisem konstytucyjnym  czyli 
Rada Miejska nie może wymagać od rodzica żeby pod odpowiedzialnością karną 
poświadczał  brak zamieszkania.

      W związku z tym, proponuje się nowy projekt uchwały z którego wykreśla się załączniki 
do uchwały w postaci tych oświadczeń .

  



      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – na sesji był poruszany problem dot. pkt 1 tj. 
Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Kłobuck. Ustawa o systemie oświaty  jakby to  
precyzuje, że ten kandydat musi zamieszkiwać na terenie gminy. Zapytał, czy do tego 
punktu 1 nie było uwag.

     Kierownik EK S.Piątkowska – wyjaśniła, że w przypadku  szkół  podstawowych przepis 
mówi, że zamieszkały w obwodzie. Natomiast obwód nie jest tożsamy z całym terenem 
gminy, bo obwody tworzy się dla poszczególnych ulic, a nie dla terenu całej gminy, 
dlatego to kryterium może pozostać. W tym kierunku prowadzone były rozmowy z 
Nadzorem Prawnym, który teraz stwierdził, że to  może  być  właściwe.

     Radny M.Woźniak – nie  zrozumiał  tak do końca  wyjaśnień  Pani Kierownik, wobec tego 
poprosił  jeszcze raz o  bliższe wyjaśnienie. 

      Kierownik EK S.Piątkowska – wyjaśniła, że  jeśli  chodzi  o  przedszkola, to  Nadzór  
Prawny   kwestionował zapis zamieszkiwania, bo tam wprost  sama ustawa mówi o tym, 
że dzieci  zamieszkałe  na terenie  gminy. 

      Wspomniała również, że  w poprzedniej uchwale traciła moc uchwała  z ubiegłego roku , 
co   jakby na mocy samego przepisu ustawowego uchwała ta utraciła moc. W związku z 
tym nie trzeba powielać tego zapisu w samej uchwale.
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      /Za - głosowało 9 radnych,       przeciwnych – 0 ,       wstrzymały się – 2 osoby/

      

      Ad.6.                                                                                                                                       
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   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.  

       
      Kierownik EK S.Piątkowska – odczytała wyjaśnienia, jakie wysłano  do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Nadzoru Prawnego w związku z 
zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia 
nieważności uchwały Nr 284/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017r. 
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.

     Wyjaśnienia pokazują, co było niewłaściwego  w poprzedniej uchwale.



     Przewodnicząca rady D.Gosławska - zapytała, czy przygotowany projekt  uchwały 
zawiera  wszystkie  te  elementy na które wskazuje   Śląski  Urząd  Wojewódzki   w 
Katowicach, Wydział  Nadzoru Prawnego, że były niewłaściwe. Żeby się nie okazało, że   
po analizie kolejnej  uchwały  Śląski  Urząd  Wojewódzki  uzna, że  znowu uchwała jest 
niewłaściwa, bo może powinno być tak  wskazano w zawiadomieniu  o  wszczęciu 
postępowania  nadzorczego.

      Kierownik EK S.Piątkowska – wyjaśniła, że w ogóle to kryterium które  Śląski  Urząd  
Wojewódzki kwestionował, z którym w części nie zgadzaliśmy się, w ogóle w tej chwili  
wykreślono  czyli tego kryterium nie ma. Pozostawiono wszystkie pozostałe do których 
Nadzór Prawny nie miał żadnych uwag. Ponadto w Załącznikach  czyli dokumentach 
niezbędnych do potwierdzenia kryterium wyłączono te załączniki, które  kwestionował 
Nadzór  Prawny.

      W związku z tym w tej chwili ten projekt uchwały  jest zgodny z tym na co wskazywał 
Wydział Nadzoru Prawnego.

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – obawia się jedynie, czy po  przeczytaniu  pisma 
Urzędu, Nadzór Prawny nie dojdzie  do wniosku, że  ta  uchwała ma znowu  pewne 
elementy niezgodności.

      Burmistrz J.Zakrzewski – musimy ufać   Śląskiemu  Urzędowi  Wojewódzkiemu, że się  z 
tego nie wycofa.

      Wyjaśnił, co się zmieniło w kwestii interpretacji  i  obronienia  też  stanowiska Nadzoru 
Prawnego, dlatego że te uchwały opiniuje również  Kuratorium  Oświaty, które też wnosi 
swoje   uwagi.

     Radny M.Woźniak – zaproponował, aby  wzory wymaganych dokumentów zamieścić  na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego, aby mieszkańcy mogli  bez problemu  z nich 
skorzystać.

 
      Kierownik EK S.Piątkowska – wyjaśniła, że  wzory  takich  dokumentów  zostały 

zamieszone  na stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego.
      Dyrektor we wniosku do przyjęcia do przedszkola  stwarza wzory oświadczeń  i  są  one 

zamieszczane  zarówno na stronie przedszkoli  jak  i  samej  gminy.
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       Ad.7.                                                                                                                                      
Wypracowanie   opinii  do   projektu   uchwały  w sprawie   zmiany Uchwały Nr 
246/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  22 listopada 2016 roku  w  sprawie  
ustalenia   trybu   udzielania   i   rozliczania  dotacji    ze   środków    budżetu    gminy   na
prowadzenie  szkoły publicznej  przez  osoby  prawne  niebędące  jednostkami  samorządu
terytorialnego  lub  osoby fizyczne  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości   ich  
pobrania  i  wykorzystywania.

     Dyrektor CEA J.Krakowian -  w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017, które 
wprowadziło zmiany m.in. w zakresie  zasad obliczania dotacji dla placówek publicznych,
zaistniała konieczność nowelizacji załączników do Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r. Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych 
wag.

      Dotychczasowa waga P37 o wartości 4,000 obejmująca łącznie dzieci niesłyszące, 
słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym  z afazją,
niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub 
głębokim objęte odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym albo zajęciami 
rewalidacyjno-wychowawczymi  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
zorganizowanych w szkołach podstawowych, została zastąpiona wagami:

      - P53  o wartości 4,000 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 
(na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych),

      - P54  o wartości  2,900 dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ( na 
podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego),

      - P55  o wartości 3,600 dla dzieci  niesłyszących, słabosłyszących, z  niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń o 
potrzebie kształcenia specjalnego).

      Poprosił o podjęcie uchwały, gdyż jest ona niezbędna aby prawidłowo naliczać dotację dla 
dwóch szkół  niepublicznych.

      Radna E.Kotkowska – zapytała, czy zmiana  tych wag powoduje jakieś konsekwencje 
finansowe, bądź inne dla tych szkół.

      Dyrektor CEA J.Krakowian -wyjaśnił, że te szkoły nie  ponoszą  żadnych konsekwencji  z 
tego tytułu.  
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       Ad. 8.                                                                                                                                    
Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały  w   sprawie   zmiany   Uchwały    Nr 
247/XXVII/2016 Rady   Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  22 listopada 2016 roku  w  sprawie
ustalenia   trybu   udzielania   i  rozliczania  dotacji   ze  środków   budżetu   gminy   na  
prowadzenie  niepublicznych  przedszkoli  i  innych  niepublicznych  form  wychowania 
przedszkolnego    oraz     trybu    i  zakresu   kontroli    prawidłowości   ich   pobrania   i 
wykorzystywania.

       
     Dyrektor CEA J.Krakowian -   w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017, które 
wprowadziło zmiany m.in. w zakresie  zasad obliczania dotacji dla placówek 
niepublicznych, zaistniała konieczność nowelizacji załączników do Uchwały Nr 
247/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r. Zmiana  dotyczy 
wprowadzenia nowych wag.

      Dotychczasowa waga P37 o wartości 4,000 obejmująca łącznie dzieci niesłyszące, 
słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym  z afazją,
niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub 
głębokim objęte odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym albo zajęciami 
rewalidacyjno-wychowawczymi  w przedszkolach i innych  formach  wychowania  
przedszkolnego, została zastąpiona wagami:

      - P53  o wartości 4,000 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 
(na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych),

      - P54  o wartości  2,900 dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ( na 
podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego),

      - P55  o wartości 3,600 dla dzieci  niesłyszących, słabosłyszących, z  niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń o 
potrzebie kształcenia specjalnego).

     Uchwała  dotyczy  dwóch  przedszkoli  niepublicznych: na ul. Szkolnej w Kłobucku  i  w 
Łobodnie.
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       Ad.9.                                                                                                                                           

Wypracowanie   opinii   do   projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany   uchwały   nr 
202/XXIII/2016  Rady  Miejskiej   w  Kłobucku  z  dnia 12 lipca  20016r.  w  sprawie  
wprowadzenia  na  terenie  Gminy  Kłobuck  Programu   dla   rodzin   wielodzietnych 
„Gmina   Kłobuck   dla   rodziny – Karta   Dużej   Rodziny”.

       



       Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – przygotowany  projekt  uchwały dotyczy  zmiany 
uchwały nr 202/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lipca 2016 r.  w sprawie 
wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina 
Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

      W przedłożonym  projekcie uchwały zostaje zwiększona ulga z 50%  do  100% na bilety  i  
karnety  wstępu na krytą pływalnię  w  Kłobucku  w  godzinach  ogólnodostępnych  w  
terminie   od 1 lipca  do  31 sierpnia dla dzieci.

       W okresie od 1 stycznia  2016 r.  do 31 grudnia 2016r.  z  50% ulgi na bilety i karnety  
wstępu na krytą pływalnię  skorzystały  322 osoby  (w tym rodzice,  małżonkowie i dzieci) 
z rodzin wielodzietnych, a koszt udzielenia tej ulgi wyniósł  1.300,75 zł.

       Natomiast  w okresie  od 1 lipca 2016 r.  do 31 sierpnia 2016r.  z  50%  ulgi  na   bilety  i  
karnety  wstępu  na  krytą  pływalnię  skorzystało  121   dzieci  z rodzin wielodzietnych, a 
koszt udzielenia tej ulgi wyniósł  311 zł.

       Skutek finansowy z uwzględnieniem  100%  ulgi na bilety  i  karnety  wstępu  na krytą 
pływalnię przy założeniu, iż w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia z ulgi skorzysta 121 dzieci 
wyniesie 311 zł.

      Bardziej dokładny koszt zwiększenia w/w ulgi  możliwy będzie do określenia po 
pierwszym  roku realizacji, ponieważ na obecną chwilę nie jest możliwe dokładne  
określenie liczby dzieci, które skorzystają ze  zwiększonej  ulgi  w okresie wakacyjnym.
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       Ad. 10.                                                                                                                                  
Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie  zasad  usytuowania   miejsc  
sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych   na   terenie  Gminy  Kłobuck.   

      
      Sekretarz M.Kasprzak – przed zreferowaniem projektu uchwały rozdała  uchwałę, która 

jest uchylana  tj. 52/IX/93  z dnia  22.09.1993r.  ponieważ nie jest ona dostępna na stronach  
internetowych  BIP.

      Zgodnie z art. 12 ust. 2  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  z 26 października  1982r.  rada gminy  ustala w drodze  uchwały, zasady 
usytuowania na terenie  gminy   miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

       Potrzeba zmiany dotychczasowej uchwały dot. zasad   usytuowania   miejsc  sprzedaży  i  
podawania  napojów  alkoholowych   na   terenie  Gminy  Kłobuck  wynika z konieczności 
uaktualnienia  i  sprecyzowania  obowiązujących zapisów. W dotychczasowej 
obowiązującej uchwale brak jest regulacji dotyczących odległości punktów sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych od obiektów chronionych, jak i sposobu  określania i 
mierzenia odległości między  obiektami.

       W przedstawionym projekcie uchwały  punkty  te nie mogą  być  usytuowane  w 



odległości  mniejszej  niż 20 mb  od   obiektów chronionych, czyli  szkół, przedszkoli, 
żłobków  oraz innych  placówek  oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego. 

       Odległość 20mb  mierzy się wzdłuż osi  ogólnodostępnych dróg z uwzględnieniem  zasad 
ruchu drogowego od drzwi głównych, wejściowych obiektów chronionych do drzwi 
wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

       W przypadku, gdy w/w obiekty są ogrodzone, pomiaru odległości  dokonuje  się  wzdłuż 
osi ogólnodostępnych dróg z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego od głównej bramy 
wejściowej na teren posesji tych obiektów do głównych drzwi wejściowych miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży.

       Przez ogólnodostępną drogę  rozumie się drogę publiczną, wewnętrzną lub inny 
dostępny  ciąg komunikacyjny możliwy do przebycia bez napotkania przeszkód i 
narażania się na naruszenie prawa.

       Radny M.Woźniak – zapytał, czy było sprawdzane  czy w konsekwencji podjęcia tej 
uchwały  jakiś  punkt sprzedaży napojów alkoholowych    straci  koncesję.

      Sekretarz M.Kasprzak – było sprawdzane. Należy zauważyć, że  ta odległość jest bardzo 
mała  (tylko 20mb). Nikt nie  chciałby  tą  uchwałą  spowodować  zakazu sprzedaży  
napojów alkoholowych. Zwiększenie tej odległości powyżej 20 mb na pewno 
spowodowałoby wygaszenie koncesji już działającym na terenie gminy punktom 
sprzedaży  napojów alkoholowych.

      Odległość  ta  budzi  wątpliwość, ale ustawodawca  zobowiązuje  Radę  do podjęcia takiej 
uchwały.

      Radny M.Woźniak – zasugerował, że może to być 1 metr.

      Sekretarz M.Kasprzak –  można  zrobić 1m, ale  można też zrobić wyjątek  i określić  50 m  
od szkół, przedszkoli, obiektów kultu religijnego (tak ma większość gmin).  Można by 
ewentualnie posłużyć się zapisami  planów zagospodarowania przestrzennego, który jest 
dla  Śródmieścia.

      Poddała pod dyskusję radnych, czy zwiększamy tą odległość  jeśli  chodzi  o szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, przedszkola, żłobki  oraz  placówki 
oświatowo-wychowawcze, obiekty kultu religijnego, a  zostawiamy te 20 m (można 
zmniejszyć tą odległość) jeżeli chodzi o tą pierzeję   zabudowy przy Rynku  gdzie ma być

       zlokalizowany ogródek piwny.     
       Należy zwrócić uwagę jaka jest zasada mierzenia. To nie jest linia prosta od punktu A do 

punktu B,  tylko są zasady mierzenia tej odległości, a więc musi być przejście bez 
przeszkód, które  nie  łamie  ruchu  drogowego  czyli  przez  pasy  które  są  na  jezdni  
wyznaczone.  

       Radna B.Błaszczykowska – podała przykład ul. Szkolnej w Kłobucku, gdzie naprzeciwko
SP Nr 2   jest sklep, gdzie  jest  też  przejście. Natomiast  samo  to, że  dzieci  wychodzą  ze 
szkoły  i  widzą  osoby  pijące  przed sklepem. Tego nie można upilnować, musiałby przez 



cały  dzień  stać tam policjant.
       
      Nie ma na myśli zakazu sprzedaży  napojów alkoholowych  ale   może  jakieś większe 

restrykcje  można by  zastosować   w tym zakresie.
      Jeśli chodzi o odległość, to życzyłaby sobie, aby ta odległość była trochę  większa  niż  20m.
      Uważa, że  tego rodzaju  placówki powinny mieć ograniczony  czas działalności np. do 

godz.22:00.
      Trzeba też  mieć na uwadze rozpoczęcie działalności na Rynku  (kawiarenka letnia)   gdzie 

już mieszkańcy mówią, że  powinna  działać  tylko   do godz.22:00.
       Może należy  rozważyć  jakieś inne rozwiązania, które spowodują,  że  będzie  porządek  i 

dyscyplina. Kawiarenka może być czynna  nawet całą noc, ale z  zachowaniem  ciszy   i 
spokoju.

       
      Burmistrz J.Zakrzewski – mieszkańcy Rynku powinni  mieć  świadomość, że mieszkają w 

takiej okolicy gdzie jest prowadzona taka działalność gospodarcza, ale  też   trzeba  wziąć 
pod uwagę  tych co  tą działalność prowadzą. Każdego obowiązują przepisy. Uważa, że 
bez względu   na  to, czy będzie to 20 m  czy  50 m,  nic to nie zmieni. Jak  ktoś  będzie 
chciał kupić alkohol, to nie przeszkodzi mu w tym żadna odległość. Raczej  trzeba by było 
popracować  raczej  nad kulturą picia.  

      Uważa, że  ta odległość  jest  właściwa   i   nie  stwarza komplikacji  w działalności 
gospodarczej .

      Jest przeciwnikiem ograniczania tej działalności gospodarczej. Natomiast lokale 
prowadząc taką działalność, doskonale   zdają   sobie  sprawę, że muszą  pilnować  
porządku  i   dbać  o  teren przed  sklepem.

       Uważa, że przedstawiona propozycja jest  propozycją wyważoną, nikogo nie  krzywdzi  a 
jednocześnie  rozwiązuje problem.

       Radna E.Kotkowska – zasugerowała, że  może  rzeczywiście  zasadnym  byłoby 
zastanowienie się  czy nie zrobić wyjątku pod kątem obiektów szkolnych  i  zrobić te  50 m 
i  pokazanie, że  te 20 m , to jest jednak  bardzo mała odległość. Aby nie kusić uczniów i  
pokazać,  że  jednak Rada dba  o  to  bezpieczeństwo  obiektu.

      Burmistrz J.Zakrzewski – przygotowując ten projekt, brano pod uwagę fakt, aby nikt nie 
stracił koncesji. To nie jest argument, że  sklep znajduje się blisko szkoły. Tym bardziej 
sprzedający przestrzega wszelkich  przepisów, bo inaczej straciłby koncesję.  

       Uważa, że te 20 m jest wyważoną odległością, która nie spowoduje odbieranie koncesji, bo
to nie rozwiąże problemu spożycia w szkołach. Od  tego są  dyrektorzy, pedagodzy,  
nauczyciele, opiekunowie, dyżury na przerwach, aby kontrolować dzieci  czy  wnoszą  coś 
do szkoły   wychodząc z niej   itd.

       Rolą nauczycieli jest  aby  kontrolować , a sprzedawcy żeby nie sprzedawać, który ma 
ewidentny zakaz.

      Radna B.Błaszczykowska – nie jest za tym, żeby zabierać koncesję. Chodzi  jej o 
stworzenie  jakiegoś  systemu w gminie, jak mają inne miasta.  Może  żeby   były  jakieś 



większe kary dla  zakłócających   ten porządek.  Zdaje sobie sprawę, że jest to rolą  Policji, 
ale może  jakaś współpraca  w tym zakresie  z Policją.

       Radny T.Wałęga – zapytał, czy została przeprowadzona jakaś analiza jeśli chodzi o te 
podmioty, które w tej chwili prowadzą  sprzedaż alkoholu  odnośnie  tego  jaki punkt  jest 
najbliżej  tych obiektów  oświatowo–wychowawczych  według  tej  definicji  pomiaru 
odległości.

      Sekretarz M.Kasprzak - wyjaśniła, że wszystkie  te obiekty nie przekraczają   minimalnej 
odległości 20 m. Nie ma takich sytuacji. Dlatego   też ta odległość została tak wyznaczona,  
aby była  bezpieczna dla dotychczasowych sprzedawców.

      Dodała, że projekt uchwały był poddany konsultacjom z organizacjami  pozarządowymi. 
Była możliwość  składania uwag  i  opinii do projektu uchwały. Żadne uwagi  w 
wyznaczonym terminie  nie zostały złożone.

       W kwestii problemu, jaki porusza Radna B.Błaszczykowska   dodała, że jeżeli chodzi o 
uchwałę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , nie ma innych 
możliwości  regulacji tak daleko sięgających , jak  kary za  spożywanie  napojów 
alkoholowych .

      Radny T.Wałęga – zapytał, czy wiadomo, który obiekt jest najbliżej położony od punktu 
sprzedaży.

      Sekretarz M.Kasprzak - wyjaśniła, że robiono tylko  analizę punktów sprzedaży. Z analizy 
wyszło, że nie ma punktów, które by w wyniku podjęcia  tej  uchwały utraciły koncesję.

        
       Radny J.Batóg - jest za tym, aby tym  co się starali, już  wybudowali  czy  rozbudowali  

takie punkty  i pracują, aby  im tego nie zabierać  i  nie utrudniać  pracy.

       Radny  M.Woźniak - uważa, że  nie  należy  utrudniać  podmiotom  gospodarczym 
działalność. To nie jest wina sprzedawcy, tylko ogólnie ludzi, którzy piją  i  awanturują  się.

      Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  Sportu   i  
Turystyki  pozytywnie  zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

       /Za – głosowało  9 radnych  ,      przeciwnych – 0  ,      wstrzymały się – 2 osoby/

      

       Ad.  11.                                                                                                                                  
Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 
232/XXVII/2016  Rady  Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie  uchwalenia  
gminnego  programu  profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  na  2017r.

      



       Sekretarz M.Kasprzak – na wstępie złożyła autopoprawkę do projektu uchwały.
       W § 1 ust. 1 powinien brzmieć: 
 
      w części III  dodaje się pkt 4 o następującej treści: „Organizacja czasu wolnego dla dzieci  i

młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami” oraz w kolumnie 
jednostki organizacyjne biorące udział w realizacji zadań  GKRPA  oraz  w kolumnie termin 
dodaje się „cały rok” i  w kolumnie koszt ogólny wpisać kwotę 10.000 zł.

      W ust.2  proponuje się brzmienie:

       w      części III dodaje się pkt 5  o  następującym brzmieniu:”Przeprowadzenie badań 
dotyczących diagnozy zjawiska przemocy z rodzin patologicznych”  oraz w kolumnie 
jednostki organizacyjne biorące udział w realizacji zadań  GKRPA   oraz  w kolumnie termin 

      dodaje się „cały rok” i  w kolumnie koszt ogólny wpisać kwotę  3.000 zł.

       W  ust.3 proponuje się brzmienie:
       w części V w kolumnie  koszt ogólny w zł  kwotę  28.500  zastępuje się  kwotą 54.900 zł.

       W  wyniku rozliczenia dochodów  i  wydatków  związanych  z  realizacją  w  2016r. 
Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  pozostała 
kwota  w wysokości  39.400 zł. W  związku z tym   proponuje się  zwiększyć o tą kwotę 
GPRPA   na  rok 2017.

       Na Sesję zostanie przygotowany nowy projekt uchwały z  proponowanymi zmianami.

       Radna E.Kotkowska – czy ten pkt 5    który proponuje się  dodać: ”Przeprowadzenie 
badań dotyczących diagnozy zjawiska przemocy z rodzin patologicznych” czy to jest 
odpowiedź na prośbę Komisji  Interdyscyplinarnej  w celu przeprowadzenia analizy. Czy 
te 3.000 zł  wystarczy  na jej  przeprowadzenie.

      Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska  – wysłano zapytania do firm, które mogłyby 
przeprowadzić taką analizę i to był  najniższy koszt.

      Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  Sportu   i  
Turystyki  jednogłośnie   pozytywnie  zaopiniowała   powyższy   projekt   uchwały  wraz    z     
wniesionymi  autopoprawkami.

      

       Ad.12.                                                                                                                                      
Sprawozdanie   z   realizacji  „Gminnego   programu   wspierania   rodziny   na    lata

      2015-2017”  za    rok  2016.
      
       Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska  – wyjaśniła, że  sprawozdanie zostało zamieszczone 

na stronie  internetowej Urzędu  Miejskiego  w  BIP  w  zakładce  Sprawozdania.  



      Jeśli  komisja ma jakieś pytania, to chętnie odpowie.

       Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  Sportu   i  
Turystyki   przyjęła  sprawozdanie  do wiadomości.

       Ad.13.                                                                                                                                            
Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2016.

       
      Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska  – wyjaśniła , że ocena  została  umieszczone   na    

stronie    internetowej    Urzędu   Miejskiego   w    BIP    w   zakładce   Sprawozdania. 
       Jeśli  komisja ma jakieś pytania, to chętnie odpowie.

       Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  Sportu   i  
Turystyki   przyjęła   do  wiadomości    ocenę   zasobów  pomocy   społecznej   za  rok  2016 .

       Ad.14.                                                                                                                                         
Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Kłobuck  z  organizacjami  
pozarządowymi  za  2016rok.

       
       Sekretarz M.Kasprzak -  wyjaśniła , że sprawozdanie  zostało  zamieszczone  na    stronie  

internetowej    Urzędu   Miejskiego   w    BIP    w   zakładce   Sprawozdania. 
       Podsumowanie współpracy gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

       1. Liczba organizacji i podmiotów wyrażających wolę podjęcia  we współpracy z Gminą 
realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności  (w trybie konkursowym)  -  15

       2. Liczba organizacji i podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych (w trybie 
konkursowym) – 15

       3. Liczba zaproponowanych przez organizację i podmioty zadań publicznych (tzw.”Małe 
Granty”) - 0

       4. Liczba zleconych przez Gminę zadań, w tym liczba zawartych umów – 15
       5. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0
       6. Całkowity koszt realizacji zleconych przez Gminę zadań wynosił  273.450,20 zł  ( w tym 

fundusz sołecki   11.000)
       7. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na 

realizację tych zadań – 242.500 zł.

      Jeśli  komisja ma jakieś pytania, to chętnie odpowie.



       Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  Sportu   i  
Turystyki   przyjęła  sprawozdanie  do  wiadomości.

       Ad.15.                                                                                                                                                 
Analiza  bieżącej   działalności   Biblioteki   Publicznej   oraz  jej   filii.

      
      Dyrektor Biblioteki M.Wypych – przedstawiła sprawozdanie  z  działalności Biblioteki 

Publicznej Gminy Kłobuck w roku 2016.
       /Powyższe   sprawozdanie  zostało zamieszczone  pod  protokołem/.

       Ad.16.                                                                                                                                             
Zapoznanie  się  z  naborem  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  i  przedszkoli  w
roku  szkolnym  2017/2018.

      
       Kierownik EK S.Piątkowska – nabory zarówno do szkół podstawowych klas pierwszych 

jak i do  przedszkoli rozpoczęły się od miesiąca kwietnia . Jeśli chodzi o  szkoły 
podstawowe, to w sumie wskutek naboru przyjęto do klas pierwszych  178 dzieci  tj.

       SP Nr  1                 -   47 dzieci  w tym: z obwodu – 28 dzieci   i   19 spoza obwodu,
       SP Nr  2                 -   36 dzieci                      „             31    „               5      „         „
       SP Nr  3                 -   42 dzieci                      „             21    „             21      „         „
       ZSP w Kamyku   -   23 dzieci                       
       ZSP w Łobodnie -    9 dzieci                       
       SP  w Libidzy      -    8 dzieci                      
       SP  w  Białej         -  13 dzieci                       

       Jeśli chodzi o przedszkola, to  w  sumie wskutek rekrutacji  przyjęto 166 przedszkolaków:
       Przedszkolu Gminnym Nr 1 przyjęto  43 dzieci , nie przyjęto 4 dzieci ponieważ zgłosili 

oni akces do innych przedszkoli,
       Przedszkolu Gminnym Nr 2 przyjęto  34 dzieci,
       Przedszkolu Gminnym Nr 4 przyjęto  25 dzieci , 8 dzieci nie przyjęto (5 nie przyjęto 

ponieważ wiek tych dzieci był poniżej 3 lat a 3 dzieci przeszło do innych przedszkoli),
       Przedszkolu Gminnym Nr 5 przyjęto  27 dzieci,  2 dzieci nie przyjęto ponieważ przeszły 

do innych przedszkoli,
       Przedszkolu Gminnym w Kamyku  przyjęto 20 dzieci,
                  „                 „            w  Łobodnie    „          9  dzieci,
       Oddziale Przedszkolnym  w Libidzy    „          6  dzieci,
       Oddziale  Przedszkolnym  w Białej       „          2  dzieci



      Ponadto wyjaśniła, że w każdej z wiejskich szkół zostanie utworzona  pierwsza klasa, jako 
jeden oddział,  a w szkołach podstawowych  dwa oddziały  w  każdej ze szkół.

       W przedszkolach  nie  było  potrzeby  przeprowadzania  drugiego  etapu  postępowania  
rekrutacyjnego. W szkołach podstawowych drugi etap postępowania rekrutacyjnego 
musiał się odbyć, bo były przyjęte dzieci spoza obwodu.

      Ad.17.                                                                                                                                                
Sprawy różne

       Nie wniesiono 

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

  

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk

Protokołowała:  Danuta Kowalik 

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

                       najbliższym  posiedzeniu  komisji.


