
Projekt
                                                             Protokół   Nr  11/2017

 z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki 

 odbytego  w  dniu  19.12.2017r.

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 
 
1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 10/2017  z  dnia  28.11.2017r.      
/projekt  protokołu  został   zamieszczony na  stronie  internetowej  Urzędu Miejskiego  w 
Kłobucku  w  BIP  bip.gmina  klobuck.pl/    >Rada  Miejska,  >Komisje  Rady,  >Komisja 
Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury,  Sportu i Turystyki,  >  
projekt  protokołu z komisji Nr 10/2017  z  dnia   28.11.2017r.
3.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  przyjęcia  Gminnego 
Programu   Przeciwdziałania   Przemocy   w  Rodzinie   oraz   Ochrony   Ofiar  Przemocy   
w  Rodzinie  w  Gminie   Kłobuck    na   lata    2018-2022.     
4.  Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie  przyjęcia „Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”.   
5.  Sprawy  różne.
- wypracowanie opinii w kwestii podjęcia uchwały w sprawie apelu dotyczącego poparcia 
protestu  w  służbie  zdrowia.

       Ad.1.    
       Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.     
    
      Przewodniczący   Komisji  T.Kasprzyk - otworzył   posiedzenie  Komisji  Edukacji 

Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej    Kultury, Sportu i Turystyki 
      Powitał   wszystkich   przybyłych  na  komisję. 
      Przewodniczący  stwierdził,  iż   na   posiedzeniu    obecnych  jest  7   z   11  członków   

komisji.  Zgodnie  z   § 42  ust. 3  Statutu  Gminy  Kłobuck, posiedzenie   komisji   jest  
prawomocne.   

      Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia.

      Członkowie   komisji   nie   wnieśli  uwag  do  przedstawionego   porządku  posiedzenia  
komisji.

                                                                                                                           
      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,  

Sportu  i  Turystyki    jednogłośnie    przyjęła   przedstawiony   porządek     posiedzenia.



Ad.2.  
Przyjęcie  protokołu Nr 10/2017  z  dnia  28.11.2017r.
 
Przewodniczący Komisji T. Kasprzyk –  poinformował,  że   projekt    protokołu  został   
umieszczony   na    stronie    internetowej     Urzędu    Miejskiego    w  
bip.gmina  klobuck.pl/   

       Członkowie  Komisji   nie  wnieśli   uwag   do   protokołu   z  poprzedniej  komisji.   
           
      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej  Kultury, Sportu  

i    Turystyki     przyjęli    protokół   Nr 10/2017   z   dnia  28.11.2017r.
      
      /Za – głosowało  6 osób,                  przeciwnych – 0 ,                     wstrzymała się – 1 osoba/

Ad. 3. 
Wypracowanie    opinii    do     projektu    uchwały     w    sprawie     przyjęcia    Gminnego  
Programu    Przeciwdziałania   Przemocy  w   Rodzinie   oraz   Ochrony   Ofiar  Przemocy  
w   Rodzinie   w   Gminie   Kłobuck   na   lata   2018-2022.     

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska  -  zgłosiła  autopoprawkę  w  podstawie  prawnej  , 
dot. ustawy  o samorządzie gminnym, poprzez  dodanie  z  późn. zmianami , powinno  
być  Dz. U.  z  2017r. poz. 1875  z  późn.zm.   tekstu jednolitego.
Wyjaśniła, że głównym celem tworzenia  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w 
Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłobuck jest ograniczenie 
zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Kłobuck oraz skutków stosowania  
przemocy. Program ma charakter wielofunkcyjny i stanowi interdyscyplinarną strategię 
działań, ma służyć realizacji działań na szczeblu gminnym i ma za zadanie zaangażować 
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy  podmioty 
powołane do prac w zespole interdyscyplinarnym.
Gminny Program  Przeciwdziałania   Przemocy  w Rodzinie  oraz  Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłobuck będzie realizowany  na lata 2018-2022.
Program przygotowuje Zespół  interdyscyplinarny. Na Sesję  zaprosi  Przewodniczącego 
tego zespołu, aby  szczegółowo  omówił  powyższy Program.
Diagnoza została  przeprowadzona  w  ubiegłym  roku  i  na  tej podstawie  zespół  
interdyscyplinarny  pracuje.   
 

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

 



Ad. 4.  
Wypracowanie     opinii    do   projektu    uchwały   w   sprawie    przyjęcia    „Gminnego 
Programu    Wspierania    Rodziny   na   lata   2018-2020”.   

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska  -  zgłosiła  autopoprawkę  w  podstawie  prawnej  , 
dotycząca ustawy  o  samorządzie gminnym, poprzednio był tekst  jednolity   Dz. U.  z  
2017r. poz. 1875 , należy   dodać  z  późniejszymi  zmianami  bez  tekstu   jednolitego  oraz  
w Załączniku  do projektu uchwały  w  pkt 10. Podstawy  prawne  , Zasadnicze  regulacje 
prawne dodanie do ustawy o samorządzie gminnym  wyrażenia  z późn. zmianami. 

Program ten musi być wprowadzany co 2 lata uchwałą Rady.  Jest  to wymóg ustawowy, 
żeby taki  program działał.
Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020  jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku. Monitoring będzie polegał na zbieraniu danych 
dotyczących zrealizowanych zadań w ramach Programu od podmiotów zaangażowanych 
w jego  realizację. Przedmiotem   ewaluacji  będzie  skuteczność  podejmowanych  działań 
głównie   w   oparciu   o   analizę   założonych   wskaźników. Sprawozdanie   z   realizacji 
Programu będzie  przedkładane  przez Kierownika GOPS-u   do  31  marca każdego  roku  
Radzie  Miejskiej  w  Kłobucku.
GOPS pracuje głównie z asystentami rodzin. Od 1 stycznia  2017 roku, z dniem  wejścia w 
życie ustawy o wsparciu  kobiet  w ciąży  i  rodzin  „Za  życiem”, poszerzył  się  obszar  
działań  asystenta  rodziny   poprzez przypisanie  mu  funkcji koordynatora  
kompleksowego wsparcia  (poradnictwa)  dla  kobiet  w  ciąży  i  ich  rodzin, ze 
szczególnym  uwzględnieniem  kobiet  w  ciąży  powikłanej, kobiet w sytuacji 
niepowodzeń położniczych  oraz  wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano    
„ciężkie  i  nieodwracalne  upośledzenie  albo  nieuleczalną  chorobę  zagrażającą  ich  
życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju  dziecka  lub  w  czasie  porodu”. 
Ponadto do działań asystenta  należy współpraca z innymi służbami z różnych systemów, 
w tym z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz 
kobiety w ciąży i jej rodzinie.
Pod  koniec  2018 roku planowana  jest  realizacja  projektu  Kłobuckie  Centrum  Usług  
Społecznych, gdzie znajdować się ma punkt świetlicowy  „Kłobuś”  oraz  system wsparcia 
i rozwoju asystentury  rodzinnej  i  innych  form  pracy  z rodziną. Poprzez  
funkcjonowanie KCUS  wsparcie  uzyskają  rodziny  z  problemami  opiekuńczo-
wychowawczymi, pomoc  psychologiczną  dla  dzieci  i  dorosłych, wsparcie  rodzin 
znajdujących się w kryzysie. 

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



Ad. 5.  
Sprawy  różne.
- wypracowanie opinii w kwestii podjęcia uchwały w sprawie apelu dotyczącego poparcia 
protestu  w służbie  zdrowia

Przewodniczący  komisji  T.Kasprzyk – odczytał   treść  Uchwały  Nr 69/LIV/2017  Rady 
Miejskiej  w  Sosnowcu  z  dnia  26 października 2017 roku  w  sprawie  apelu dotyczącego 
poparcia  protestu  w  służbie  zdrowia.
Poprosił o dyskusję w tej sprawie.

Radna E.Kotkowska- zapytała  czemu  ta  uchwała ma   służyć   i    jaki  będzie   ona miała 
skutek.

Radna B.Błaszczykowska – zwróciła uwagę, że  w uchwale mówi się tylko o lekarzach . 
Nie mówi się o pielęgniarkach , ani  też  o  pozostałym  personelu  medycznym  i  
niemedycznym, który również pracuje na rzecz służby zdrowia. Uważa, że jest to apel 
niepełny.    
Tak więc  podjęcie takiej  uchwały  nic  nie  da, bo rząd ma swoje plany  i  ta  petycja  jest 
bezprzedmiotowa. Czy nasz głos będzie wysłuchany.

Przewodnicząca rady D.Gosławska – w sprawie służby zdrowia nie jest odpowiedzialna 
Gmina Kłobuck  tylko  Starostwo  Powiatowe. Uważa, że  to  nic  nie  da. Jest  to  napisane 
dość populistycznie. Nie  ma  tu żadnych konkretów. 

Radna E.Kotkowska – uważa, że  kompetentnym do podjęcia takiej uchwały jest 
Starostwo. Jeśli gmina podejmie  taką   uchwałę, to i tak to nic nie wniesie. 
Zasugerowała, aby  komisja  nie  zajmowała  stanowiska w tej sprawie  i  pozostawiła  ją  
bez  rozpatrzenia. 

     Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki  Społecznej  Kultury, Sportu  
i  Turystyki  zapoznała  się  ze  sprawą, ale  nie  zajęła ostatecznie stanowiska  w  tej  
kwestii.

Radna E.Kotkowska- podziękowała   Burmistrzowi  i  Pani  Kierownik   Gminnego  
Ośrodka Pomocy  Społecznej  w  Kłobucku  za  aktywny  udział, życzliwość  i  pomoc przy 
zorganizowaniu  po  raz  kolejny   wigilii   dla  dzieci  niepełnosprawnych   z  
najtrudniejszych  środowisk  z lokalnego  społeczeństwa. Burmistrz   wsparł   środkami 
finansowymi   a  GOPS  pomógł rozpropagować   to  spotkanie   wśród  najbardziej  
potrzebujących.
Podziękowanie  złożyła w  imieniu  organizatorów  Stowarzyszenia    na  rzecz    Dzieci  
Niepełnosprawnych  „O uśmiech dziecka „  w  Kłobucku  wraz   ze  Stowarzyszeniem  
Aktywizacji  Małej   Społeczności  z  Nowej  Wsi .



Udział  w  tym   spotkaniu  wzięło  120 dzieci  oraz ich rodzin    z Powiatu Kłobuckiego, w 
szczególności mieszkańców gmin: Kłobuck, Wręczyca Wielka i Opatów oraz 
najmłodszych podopiecznych z Domu Dziecka w Kłobucku. 
 
Kierownik EK S.Piątkowska – poinformowała, że na przełomie listopada i grudnia 
Prezydent RP  podpisał ustawę  o  finansowaniu  zadań  oświatowych   i  w  ramach  tej  
ustawy  nauczyciele  od  1 stycznia  2018 roku  utracą  przywilej  otrzymywania dodatku 
mieszkaniowego . Ponieważ  nasz  regulamin  wynagradzania  nauczycieli szeroko 
rozpisuje  zasady  przyznawania  tego  dodatku, w  związku  z  tym   na  początku  
grudnia  podjęto  już  czynności  w celu zmiany w   regulaminie  wynagradzania  
ponieważ  każdy  regulamin  i jego zmiany  muszą  być  konsultowane ze  Związkami  
Zawodowymi   więc  zaproszono  do  Burmistrza  na  konsultację   Związki  Zawodowe . 
Po  pozytywnej  opinii tych związków przedstawione zostaną w styczniu  na  Sesji  
zmiany do regulaminu  wynagradzania  nauczycieli. Choć  zmiany  już  od 1 stycznia 2018 
roku wchodzą , każdy z nauczycieli  w  szkołach  wiejskich  otrzymał  informację, że od 1 
stycznia  ten  dodatek  utraci.
Od  roku  2019  wejdą  dodatki  za  wyróżniającą  pracę.
Od  kwietnia  2018 roku nauczyciele  otrzymają  podwyżki  w wysokości 5%.

 

      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:    Kowalik Danuta 

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

                       najbliższym  posiedzeniu   komisji.


