
Projekt
                                                               Protokół   Nr  5/2017

 z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki 

    odbytego  w  dniu  20.06.2017r.

       Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

  1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2.  Przyjęcie  protokołów:
        - Nr 3/2017  z  dnia   04.05.2017r.
        - Nr 4/2017  z  dnia   09.05.2017r.
/projekty   protokołów  zostały   umieszczone  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 dnia 04.05.2017r.,
-projekt protokołu Nr 4/2017 z dnia 09.05.2017r.
  3. Wypracowanie opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  pobyt  
oraz  wyżywienie   dziecka  w Żłobku   Gminnym  w  Kłobucku.
  4. Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie   organizacji   wspólnej  
obsługi   Żłobka   Gminnego   w  Kłobucku.
  5.  Organizacja   wypoczynku   dla  dzieci   i  młodzieży   w   sezonie   wakacyjnym.
  6.  Przygotowanie do sezonu letniego (wakacyjnego) zbiorników wodnych oraz obiektów
sportowych   na   terenie   gminy  Kłobuck.  
  7.  Opracowanie  planu  pracy  komisji  na  II półrocze 2017r.
  8.  Sprawy różne. 

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

      Stwierdził,  iż   na    posiedzeniu  jest  obecnych  8  na  11  członków  komisji.  Zgodnie   z   
§ 42  ust. 3   Statutu   Gminy   Kłobuck,  posiedzenie  komisji   jest   prawomocne. 

      Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia  komisji.



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

Ad.2.  
Przyjęcie  protokołów:
 - Nr 3/2017  z  dnia   04.05.2017r.
 - Nr 4/2017  z  dnia   09.05.2017r.

Projekty  protokołów zostały   umieszczone  na  stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego
w  bip.gmina  klobuck.pl/   

       Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektów protokołów.
           
      Komisja Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki   Społecznej   Kultury, Sportu

i    Turystyki      jednogłośnie     przyjęła   protokół   Nr 3/2017   z   dnia   04.05.2017r.

       Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki   Społecznej   Kultury,  Sportu 
i    Turystyki      jednogłośnie    przyjęła   protokół   Nr 4/2017   z   dnia    09.05.2017r.

Ad. 3. 
Wypracowanie opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  pobyt  oraz
wyżywienie   dziecka    w   Żłobku   Gminnym    w   Kłobucku.

Kierownik EK S.Piątkowska – zgodnie  z  art. 58  ust. 1  ustawy  z  dnia   4 lutego  2011r.  o
opiece  nad  dziećmi  w wieku do lat 3 ,  rada  gminy  w drodze uchwały  ustala  wysokość
opłaty za  pobyt  dziecka  w  żłobku oraz  maksymalną  wysokość  opłaty  za wyżywienie. 
Natomiast   zgodnie   z   art. 59 ust.2  w/w  uchwały   organ  stanowiący   może  określić, w
drodze  uchwały, warunki  częściowego  lub całkowitego zwolnienia  od ponoszenia opłat.
Biorąc  pod uwagę założenia  zawarte  we  wniosku  o  dofinansowanie  realizacji  projektu
w  ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego  na  lata  2014-
2020  (EFS) niezbędne jest podjęcie  uchwały  ustalającej  wysokość  opłat  oraz  zwolnienie
uczestników   projektu    z     obowiązku    ich    ponoszenia   w  okresie    od 1.09.2017r   do
31.08.2018 r. Zwolnienie  następuje w związku z finansowaniem w  w/w   okresie  kosztów
funkcjonowania  Żłobka  Gminnego  w  Kłobucku w całości  ze  środków  przeznaczonych
na   realizację   projektu   oraz   ze   środków  własnych   gminy. 
Za pobyt dziecka w Żłobku, w ramach wymiaru godzin wynikającego z organizacji pracy 
żłobka opłata wynosi 200 zł miesięcznie.
Maksymalna wysokość  opłaty za wyżywienie dziecka wynosi  12 zł dziennie.
 

      Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  Sportu   i
Turystyki    jednogłośnie     pozytywnie   zaopiniowała  projekt   uchwały   w   sprawie    ustalenia
opłat   za   pobyt   oraz   wyżywienie    dziecka   w     Żłobku   Gminnym   w   Kłobucku.



Ad. 4. 
Wypracowanie     opinii     do    projektu    uchwały   w    sprawie    organizacji    wspólnej
obsługi   Żłobka   Gminnego   w    Kłobucku.

Kierownik EK S.Piątkowska -  Żłobek w ramach swojej struktury organizacyjnej będzie
miał tylko   dyrektora   zatrudnionego  na 1/4 etatu oraz opiekunki  dziecięce. Zgodnie  z
art. 10a  pkt  1  ustawy   z   dnia   8 marca 1990r.  o   samorządzie  gminnym,  gmina   może
zapewnić   wspólną   obsługę,   w   szczególności   administracyjną,     finansową     i
organizacyjną     jednostkom   organizacyjnym    gminy  zaliczanym  do   sektora  finansów
publicznych. Z  kolei  art. 10b  ust. 1  w/w  ustawy  określa, że  wspólną  obsługę  może
prowadzić  m.in.  urząd  gminy.  Do  kompetencji  Rady  Miejskiej    należy   określenie    w
drodze   uchwały,  w  szczególności:
1)  jednostki obsługującej;
2) jednostki obsługiwanej;
3) zakresu  obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Z uwagi na utworzenie Żłobka Gminnego w Kłobucku oraz  biorąc  pod  uwagę  założenia
zawarte  we  wniosku  o  dofinansowanie   realizacji  projektu  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego  na  lata  2014-2020  (EFS) zapewnienie
wspólnej obsługi tej jednostki, na zasadach określonych  w powyższym projekcie uchwały
jest zasadne.

Radna E.Kotkowska – zapytała, jak  będzie  zorganizowany żłobek od strony kadrowej i
personalnej, czy będzie ogłoszony jakiś konkurs na dyrektora.

Burmistrz Kłobucka – wyjaśnił, że w dniu 06 czerwca  2017r. został ogłoszony nabór na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora  Żłobka Gminnego w Kłobucku w
wymiarze 1/4 czasu pracy. Nie wpłynęła jednak żadna oferta konkursowa, wobec  czego
nabór został nierozstrzygnięty.
Nabór zostanie powtórzony.
Dyrektor  będzie  odpowiedzialny  za  dobór  kadry  zgodnie  z  wytycznymi  wniosku,  bo
muszą  spełniać  pewne  kryteria.  Później  przyjęcie  dzieci  do  żłobka,  też  będzie  to
organizował Dyrektor w  konsultacji z Burmistrzem.
Do  żłobka  przyjmowane  będą  dzieci,  których  rodzice  podejmują  pracę  po  przyjęciu
dziecka do żłobka  bądź wracają do pracy. Ten wymóg musi być spełniony.

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



Ad. 5.  
Organizacja     wypoczynku     dla    dzieci    i   młodzieży    w   sezonie     wakacyjnym.

Dyrektor MOK O.Skwara  – przygotowała plan zajęć w MOK na okres wakacyjny. Tak
plan w każdej szkole, przedszkolu już się pojawił. Praktycznie na każdy dzień dzieci są
już   zapisane.   Zaczyna   brakować   miejsc. Zajęcia   zaczynają   się  od 3  lipca,   a  kończą
11 sierpnia  i  trwają  od poniedziałku  do  piątku. 

/Wakacje za złotówkę! Plan wakacji  w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku  2017r.  w
załączeniu pod protokołem/.

Radna E.Kotkowska – podziękowała za świetnie zorganizowane  Dni Kłobucka. Wszystko
zostało  ładnie  przygotowane.

Dyrektor MOK O.Skwara – zaprosiła  wszystkich na Noc Kupały, która  odbędzie się na
Zalewie  na  Zakrzewie  w dniu 24 czerwca  (sobota)  od godz. 18:00. Program jest bardzo
bogaty. 
Zwróciła się z prośbą aby na przyszły rok  wszystkie  szkoły, stowarzyszenia, jednostki,
sekcje  itd. włączały się ze swoim programem, bo są to  Dni całego miasta. 

Nadmieniła,  że  MOK  uczestniczy  w  Programie  „Inicjatywy  lokalne”.  Na  pomysły
mieszkańców  chcą rozdać  22.000 zł. Zostało złożonych już kilka wniosków. Każdy może
wymyślić  swój  pomysł   i  te  pieniądze są na to przeznaczone.  Do piątku (16 czerwca)
przyjmowano te zgłoszenia. Wniosek może być najdroższy na 7.000 zł albo kilka tańszych.
Maksymalnie  można   rozdać   3 inicjatywy  po 7.000 zł,  albo  więcej  po mniejszej kwocie.

Dyrektor OSiR J.Krakowian –  tradycyjnie  na  OSiR  będzie czynny basen. Zgodnie  z 
Zarządzeniem Burmistrza  będą bilety ulgowe. Basen będzie funkcjonować  przez  całe  
wakacje  oprócz ostatniego tygodnia (wtedy planowany jest remont). Oprócz  tego  na 
terenie  OSiR  zatrudnieni są  animatorzy  na Orliku. 
7 lipca pod patronatem Burmistrza odbędzie się III Nocny Turniej siatkowej piłki 
plażowej. 
Będą również działać różne  sekcje , między  innymi  tenisa  stołowego. Zaplanowany 
został  wyjazdowy  obóz szkoleniowy dla tej  sekcji.
Od 24 czerwca będzie czynne kąpielisko na Zakrzewie  (strzeżone).
Towarzystwo Salezjańskie będzie również korzystać z naszego basenu.
Będą czynione starania, aby organizować wyjazdy wyciekowe dla grup zorganizowanych.
W szkołach są remonty, więc   w wakacje są one zamknięte i raczej nic się tam nie będzie 
działo.



Ad. 6.  
Przygotowanie    do   sezonu    letniego    (wakacyjnego)    zbiorników    wodnych    oraz 
obiektów    sportowych    na    terenie    Gminy   Kłobuck.  

Dyrektor OSiR J.Krakowian – jak wiadomo zbiornik  rekreacyjny  na Zakrzewie  wymaga
przeprowadzenia   pewnych   remontów  co  wiąże  się   z   poniesieniem   określonych  
nakładów   finansowych.
Burmistrz   podjął  decyzję,  żeby  zbiornik   doprowadzić   do   odnowy  biologicznej. 
Poinformował, że   w   ubiegłym   tygodniu  dokonano  dość  dużej   naprawy  molo  
(sprowadzono  potrzebne   elementy, które  zostały   już   zamontowane). 
Wyremontowano plac zabaw. Rozpocznie się nawożenie  piasku  na  plażę.
Problemem jest czynnik ludzki  czyli z ratownikami, instruktorami. Zapewnienie 
całotygodniowej opieki jest bardzo trudne. Jednakże ten  problem  został  już rozwiązany, 
gdyż udało się zachęcić osoby, które mają  odpowiednie  uprawnienia do pracy.
Od kilku tygodni zbiornik jest wykaszany, urządzenia są naprawiane  itd. Na  Noc Kupały
zbiornik  będzie  w pełni  przygotowany.
SANEPID zbiornik dopuścił do kąpieli. Woda będzie cały czas kontrolowana. Można się 
bezpiecznie kąpać.
Oprócz tego podpisał umowę  z prywatną firmą, która będzie wypożyczała kajaki, rowery
wodne  i  łódkę.
Miejsce  jest  przepiękne  na  taką  rekreację  i  atrakcyjne. Są  dwa kominki.  Często 
dyrektorzy  szkół  udają  się  tam  z dziećmi.  
Wszyscy czekają  aby  kiedyś  był   basen  otwarty.

Burmistrz  Kłobucka – rozważa   się   złożenie   wniosku   z   Programu   rewitalizacji. 
Problem polega na tym, że basen ma  spełniać jakby funkcję  całoroczną, natomiast basen
letni nie spełnia tej funkcji, więc występuje  tu kwestia  interpretacyjna. Liczymy na to, że
może  złagodzą   te  kryteria,  dlatego  że  prawdopodobnie   pojawią  się  środki   z
Subregionu  Południowego  ( nie są w stanie ich wykorzystać). Może jest tu jakaś szansa.
Na  tą   chwilę  przygotowywana    jest   dokumentacja. Jeżeli    będzie  gotowa,  wtedy  
zawsze  można   z własnych środków  czy  ze środków Rozwoju  Ministerstwa  Sportu  
albo  też   ze środków unijnych     starać się   o  dofinansowanie. Łatwiej  byłoby  to  
zrealizować  ze środków  pomocowych  i  dołożyć  tylko część, a  nie  tylko  z własnych  
środków. Na razie planów  nie  zmienia. Póki co   jesteśmy  na  etapie  koncepcji, która  
obejmowałaby     nie tylko  basenu   ale  generalnie  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  łącznie  z
terenem   przy ul. Niemczyka.
Trzeba wziąć też pod uwagę, że basen kryty za parę lat  trzeba będzie zamknąć. Nie da się 
go już  remontować, a  jeżeli chcielibyśmy to robić, to  w zasadzie  koszty  będą  niezwykle
wysokie, a basen pozostanie dalej stary. Są  teraz nowe technologie.
Ma taki pomysł, żeby był to ośrodek typowo  konferencyjny z kawiarenką, spa, siłownią, 
żeby to  był cały  kompleks, a nie tylko basen.

Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała – uważa, że warto realizować pomysły. Zwrócił 
uwagę  na  sprawę  dot. czyszczenia  dna  jeziora   na  zalewie  na  Zakrzewie. Ten temat 



na pewno wróci w niedalekiej przyszłości.

Burmistrz   Kłobucka  –  na  pewno  czekają  nas  większe  inwestycje   na  Zakrzewie,  bo
miejsce to  jest zbyt piękne, żeby pozostało w takim stanie jakim jest. Z roku na rok jest
tylko  remontowane . Jest to miejsce, gdzie można robić  różne  imprezy.
Ostatnio  urodził  się  pomysł,  żeby   zorganizować   koncert  disco  polo  właśnie  na
Zakrzewie. Przyciągnie  to  z  pewnością  dużo  ludzi.   
W  tej  chwili  trwają  prace  nad    wymianą  bramy  i  ogrodzenia,  rozbiera  jest  budka
strażnicza  przy OSiR, zamontowana zostanie nowa brama  wjazdowa, remontowany  jest
frontowy płot,  więc  też  poprawi  się  estetyka  tego obiektu.  Z  czasem w perspektywie
trzeba również zadbać  o  drogę dojazdową do OSiR-u  czyli ul. Sportową.

       Ad. 7.  
       Opracowanie  planu  pracy  komisji  na  II półrocze 2017r.

     Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Publicznej,  Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej
Kultury,  Sportu   i  Turystyki  T. Kasprzyk  przedstawił   projekt    planu  pracy  komisji
na    II półrocze  2017r.

Sierpień
-przygotowanie szkół i przedszkoli  do  rozpoczęcia roku  szkolnego
2017/2018,
-sprawy bieżące  kierowane  na Sesję  Rady Miejskiej

Wrzesień
-podsumowanie  akcji  lato 2017r.,
-sprawy bieżące kierowane na Sesję  Rady Miejskiej

Październik
-analiza bieżącej działalności MOK w Kłobucku,
-sprawy bieżące kierowane na Sesję  Rady  Miejskiej

Listopad
-merytoryczna ocena  projektów zadań   inwestycyjnych na 2017 rok
w zakresie  kompetencji  komisji,
-sprawy bieżące kierowane na Sesję  Rady   Miejskiej

Grudzień
-podsumowanie pracy Komisji w roku 2017
-opracowanie planu pracy na I półrocze 2018r.
-sprawy bieżące  kierowane  na  Sesję  Rady   Miejskiej

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



       Ad.8 
       Sprawy różne

       Przewodnicząca rady D.Gosławska – poinformowała, że  kolejna  sesja  planowana    jest 
po 20 sierpnia 2017r.

      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.


