
Projekt
                                                             Protokół   Nr  2/2018

 z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki 

 odbytego  w  dniu  20.03.018r.

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad.
2.  Przyjęcie   protokołu   Nr 1/2018   z   dnia   15.02.2018r.      
/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  1/2018   z   dnia   15.02.2018r.
3.  Wypracowanie   opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie   określenia  wysokości   
opłat   za    korzystanie   z  wychowania   przedszkolnego   w  placówkach   prowadzonych 
przez   Gminę   Kłobuck.
4.  Wypracowanie    opinii    do    projektu      uchwały     w    sprawie    podziału    Gminy  
Kłobuck    na    okręgi    wyborcze    w   wyborach    do    Rady    Miejskiej    w    Kłobucku.
5.  Ocena   realizacji   wypoczynku   zimowego  dzieci   i   młodzieży   w  Gminie  Kłobuck.
6.  Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kłobucku  
za  2017 rok.
/sprawozdanie  zostało   umieszczone  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   BIP  
bip.gminaklobuck.pl    w   zakładce   Sprawozdania/. 
7.  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/.
8.  Sprawy  różne. 
 

       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. 
      
      Zapytał    czy    są    jakieś    propozycje     odnośnie    wniesienia     zmian    do    porządku  

posiedzenia    komisji .

      Burmistrz J.Zakrzewski  poprosił  o  wycofanie  z  porządku  posiedzenia  komisji  pkt 4 tj. 
projektu   uchwały    w    sprawie    podziału    Gminy  Kłobuck    na    okręgi    wyborcze    
w   wyborach    do    Rady    Miejskiej    w    Kłobucku   z   powodu  wniesienia  
autopoprawki  dot. podstawy  prawnej . 

      Projekt  zostanie  przedłożony  na  Komisję  Budżetu , Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 
Środowiska  w  dwóch  wersjach  celem  zaopiniowania.

      Komisja Edukacji Publicznej,   Ochrony   Zdrowia, Polityki   Społecznej    Kultury,  
Sportu   i   Turystyki     jednogłośnie   głosowała   za   wykreśleniem  pkt  4  z   porządku 
obrad   komisji   tj. Wypracowanie    opinii    do    projektu      uchwały     w    sprawie    
podziału    Gminy  Kłobuck    na    okręgi    wyborcze    w   wyborach    do    Rady    
Miejskiej    w    Kłobucku.

  
      Przewodniczący   Komisji  T.Kasprzyk – zaproponował    wprowadzenie   do    porządku  

obrad  komisji  następujących  sprawozdań:
      1. z  realizacji  „Gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie”  za  rok  2017,
      2. z  realizacji  „Gminnego  programu  wspierania  rodziny  na  lata  2015-2017” za  rok  2017.
 
      Komisja Edukacji Publicznej,   Ochrony   Zdrowia, Polityki   Społecznej    Kultury,  

Sportu   i   Turystyki     jednogłośnie   głosowała   za  wprowadzeniem   do   porządku  
obrad  komisji  powyższych  sprawozdań.

      Porządek posiedzenia  komisji  po  zmianach  jest  następujący:

      1.  Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad.
2.  Przyjęcie   protokołu   Nr 1/2018   z   dnia   15.02.2018r.      
/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  1/2018   z   dnia   15.02.2018r.
3.  Wypracowanie    opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie   określenia  wysokości  
opłat   za    korzystanie   z  wychowania   przedszkolnego   w  placówkach   prowadzonych 
przez   Gminę   Kłobuck.
4.  Ocena   realizacji   wypoczynku   zimowego  dzieci   i   młodzieży   w  Gminie  Kłobuck.
5.  Sprawozdanie   z   działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej   w  Kłobucku 
za  2017 rok.
/sprawozdanie  zostało   umieszczone  na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w   BIP  
bip.gminaklobuck.pl    w   zakładce   Sprawozdania/. 



6.  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/.

      7. Sprawozdanie    z    realizacji   „Gminnego   programu   przeciwdziałania   przemocy   w 
rodzinie”  za  rok 2017.

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

      8. Sprawozdanie    z    realizacji   „Gminnego    programu    wspierania    rodziny   na   lata 
      2015-2017”  za  rok  2017.
      /sprawozdanie  zostało  umieszczone  na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w   BIP  

bip.gminaklobuck.pl     w    zakładce   Sprawozdania/.   
      9.  Sprawy  różne. 
                                                                                                                    
      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,  

Sportu     i    Turystyki      jednogłośnie     przyjęła     porządek      posiedzenia      wraz     z  
zaproponowanymi      zmianami.

Ad.2.  
Przyjęcie  protokołu Nr  1/2018  z  dnia  15.02.2018r.
 
Przewodniczący Komisji T. Kasprzyk –  poinformował,    że    projekt      protokołu    został 
zamieszczony   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    jednogłośnie    przyjęła    protokół    z   poprzedniej   komisji.
      
     

Ad. 3. 
Wypracowanie    opinii    do     projektu    uchwały     w    sprawie    określenia   wysokości  
opłat  za  korzystanie   z   wychowania   przedszkolnego  w   placówkach   prowadzonych  
przez   Gminę   Kłobuck.

Kierownik  EK  S.Piątkowska – poinformowała, że  z  dniem  1 stycznia   2018r. weszła w 
życie  ustawa   o   finansowaniu   zadań    oświatowych   która   wprowadziła   przepis 
mówiący  o  tym, że  Rada Miejska  traci  upoważnienie  do  określania  wysokości opłat 
za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego, który  odsyłał  do  ustawy  o  systemie 
oświaty.  Zgodnie  z  nowym  przepisem ta  delegacja  wynika  właśnie  z  tej  nowej  



ustawy  o  finansowaniu  zadań  oświatowych .
W  związku  z  tym  iż   zmienia  się  podstawa   prawna  należy  podjąć  nową  uchwałę .
Ponadto  zgodne z nową ustawą  nadaje  się nowy  charakter  tej opłaty  za przedszkole .
Dotychczas była to opłata  cywilno-prawna, natomiast w tej chwili   opłaty będą stanowiły 
nieopodatkowane    należności    budżetowe   o   charakterze      publiczno-prawnym .
Wiąże się to z tym, że w tej chwili dyrektorzy nie będą musieli  zawierać umów w których 
będą   określane    warunki   opłat   za   przedszkole .
Ponadto w proponowanym projekcie uchwały  zaproponowano zwolnienia z  opłat  za 
pobyt  dzieci  w  przedszkolu  w  przypadku, gdy: 
-  trzecie  i  następne  dziecko  z tej  samej     rodziny  korzysta  z  usług  przedszkola  lub  
oddziałów  przedszkolnych   przy   szkołach   podstawowych   prowadzonych    przez 
Gminę  Kłobuck,
-  dziecko   posiada   orzeczenie  o  niepełnosprawności,
-  dziecko   posiada  orzeczenie   o   potrzebie   kształcenia   specjalnego   lub  opinię   o  
wczesnym  wspomaganiu   rozwoju.

Zgodnie  z  przeprowadzoną  statystyką na  styczeń  2018r.  w  całej  gminie  gdzie  jest 
trzecie  i  kolejne  dziecko z tej samej rodziny – jest  tylko 2 dzieci, dzieci  z  orzeczeniem  o 
niepełnosprawności -  jest 6,  dzieci  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego   - 5.
Ogółem  zwolnienia  będą  dotyczyły  13 dzieci.
Jeśli chodzi o samą  opłatę  za  przedszkole  o  której   mowa  w  uchwale,  to wpływ 
miesięczny  do  budżetu  w  styczniu   wynosił    2.699 zł, natomiast  w  lutym  2.460 zł.

      Członkowie  Komisji   nie  wnieśli   uwag   do  przedstawionego  projektu  uchwały.

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

Ad.4.  
Ocena   realizacji    wypoczynku   zimowego   dzieci    i   młodzieży    w  Gminie   Kłobuck  

Dyrektor MOK O.Skwara  -  poinformowała, że w  MOK-u  odbyły  się  ferie  zimowe, 
które  trwały  od  29 stycznia  do  9 lutego. Zajęcia  odbywały  się  od  poniedziałku   do  
piątku  przez  dwa  tygodnie  z  wykluczeniem  jednego  dnia  6 lutego gdyż  wówczas 
odbywały  się obchody  patrona  MOK   oraz  gala  poetycka. 
Zajęcia  odbywały  się  od  godziny  9:30  do  15  - 16   lub  od  10  do  16.
Były  to   różne  zajęcia:   filmy,  bajki    dla  dzieci,  spektakle    teatralne,     zajęcia  
zorganizowane.
Ferie  zimowe  zostały  podzielone   na    dwa  turnusy. Od  poniedziałku  do  piątku  i  w 
drugim  tygodniu   tak  samo. Dzieci  wpłacały   symboliczną  odpłatność  10 zł   za   cały 
turnus.  W  tych  zorganizowanych  feriach   wzięło  udział   77  osób   z   wyłączeniem 
otwartych    spektakli    albo   kina    gdzie   przychodziło   dużo   więcej  dzieci. 



Na  ferie   w   MOK-u,   na  materiały,  spektakle   oraz    różne   usługi  wydatkowano  
3.273,67 zł.

W  załączeniu  pod  protokołem  program  zajęć  w  MOK  w  Kłobucku  w  okresie  ferii  
zimowych.

Dyrektor OSiR J.Krakowian – główną  atrakcją w okresie  ferii  było  lodowisko, które  w 
tym  roku  cieszyło  się  wyjątkową  popularnością. Funkcjonowało ono przez  całe  dwa 
tygodnie.  Z  lodowiska  oprócz  lokalnych  dzieci   i   młodzieży  korzystały  również 
zorganizowane  grupy. Burmistrz  podjął  decyzję  aby  pomóc  uczestnikom  zimowiska 
zorganizowanego  przez  Parafię   w  Kamyku. Młodzież, która  uczestniczyła w tym 
zimowisku czynnie z  niego  korzystała.
Również    pomagano   w   przewozie   tych   dzieci    na   basen   kryty.
Decyzją  Burmistrza  Kłobucka  były   zniżki  na  wstęp  na  basen  dla  naszych  dzieci.
Basen  cieszył  się  dużą popularnością.
Oprócz tego  w  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  odbywały  się  zajęcia  związane  z  tenisem 
stołowym. Zorganizowane   zostały   2 turnieje.
Uważa, że ferie  zostały  przygotowane  w  sposób  prawidłowy.
W tej  chwili  lodowisko  jest  już  zamknięte. Jeśli  warunki  pogodowe  pozwolą  zostanie 
ono  jak  najszybciej     uprzątnięte  z  płyty  Rynku im.  Jana Pawła II.

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska –  w  czasie   ferii   została   zorganizowana  jedna 
wycieczka   do    warowni   i  zamku  w  Pszczynie. Udział  wzięło  52 dzieci.   Wycieczkę 
zorganizowano   wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  ATOL.

Radny T.Wałęga – podniósł kwestię wykorzystania lodowiska. Zauważył, że w  tym  roku 
było  dużo  mniejsze  obłożenie  lodowiska  niż  jak  to  było  w  poprzednim  roku.  
Zastanawia  się nad  tym, w jakim   należałoby pójść  kierunku  żeby    to  lodowisko  jakoś  
uatrakcyjnić   żeby  przyciągnąć   jeszcze   więcej   dzieci   i   młodzieży.  Warto   byłoby 
zastanowić  się   nad   tym   zastanowić   przed  rozpoczęciem  następnego  sezonu.  

Burmistrz J.Zakrzewski –    patrząc   na    statystyki,  na   ilość  sprzedanych   karnetów,  
wejściówek  to  widać,  że  z  roku   na   rok  ta  frekwencja   jest   większa. Uważa,  że 
Radnemu bardziej  chodzi   o   uatrakcyjnienie    nie   samej    grupy  korzystającej    z 
lodowiska, ale  zagospodarowanie tych osób, które  oczekują   na dzieci  albo  ewentualnie 
czekają  w  kolejce. Jest  też  sytuacja  taka, że coraz więcej osób jest spoza gminy, więc  jest  
to  obłożenie. 
Jeśli chodzi o uatrakcyjnienie  tego  miejsca, to są już pewne pomysły i  plany   na  przyszłą 
zimę.

Dyrektor MOK O.Skwara  - odniosła   się   na   temat  organizowania    i   ustalania   planu 
na  ferie . Rok wcześniej  prowadzone  były  zorganizowane  zajęcia  na   lodowisku  i  taka  
była potrzeba.  Natomiast  ustalając w tym  roku  harmonogram  to  nie  było  nawet  
miejsca   żeby   takie  zorganizowane   zajęcia   prowadzić, bo   w  tych   godzinach, które 



wynikają z organizacji życia,  to lodowisko miało   już  uczestników  i  kiedy  MOK  chciał  
wprowadził   swoje  zajęcia  nie  bardzo  miał  taką   możliwość.  Później może były takie 
pojedyncze  godziny. Sama osobiście też musiała  czasami  poczekać na wejście.
Uważa,  że  użytkownicy   lodowiska    nauczyli   się   z   niego  korzystać   i  w  jakich  
godzinach  najlepiej  przyjeżdżać  żeby  za  długo  nie  czekać.

Radna  E.Kotkowska  - czy   zostały   już   podsumowane   zyski   i   straty   z   tytułu 
funkcjonowania   lodowiska    w  stosunku  do  poprzedniego  roku.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  będzie  taka  informacja  w  tej  kwestii.

Dyrektor  OSiR   J.Krakowian – dodał,  że   lodowisko  jest    najbardziej   popularne  w 
grudniu,  styczniu,  aż   do   połowy   lutego,   natomiast    później   słabiej    to   wygląda.
Taka   tendencja   jest   w  całej  Polsce.
Z   posiadanych   informacji  wynika,  że  w   tym   roku   bardzo   dużo   osób   skorzystało 
z  lodowiska. Zajęcia   były  w   miarę   uporządkowane. Użytkownicy   wiedzieli   kiedy 
najlepiej  z  niego  skorzystać.

Ad. 5. 
Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kłobucku  za  
2017 rok.

Przewodniczący  komisji  T.Kasprzyk  -  poinformował , że   sprawozdanie  zostało  
umieszczone   na   stronie   internetowej  Urzędu Miejskiego  w  BIP.

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska -  przedstawiła  sprawozdanie  ukazujące  działania 
GOPS-u  zrealizowane  w  2017 roku. Działania  Ośrodka  nakierowane  na  wspieranie 
mieszkańców  Gminy Kłobuck wiązały się ze szczególną dbałością o jakość świadczonych 
usług,  profesjonalizm  pracowników  oraz  stałe  dopasowywanie  form  wsparcia  do 
zmieniających się potrzeb mieszkańców gminy.
Nadmieniła, że GOPS w  tym  roku  pracował  trochę inaczej, bo pracownicy pracowali  w 
rozdzieleniu, więc już  nie  przyznają     tylko   i  wyłącznie  świadczeń  ale  prowadzą   też  
prace  socjalne. Pracownicy  zostali  podzieleni .  
Natomiast jest nowy  punkt, którego nie było w  sprawozdaniu  za  poprzedni  rok, czyli  
wyszczególniona  jest   praca  socjalna    i  poradnictwo  psychologiczne.

Poprosiła o pytania.

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  żadnych  pytań.

Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu  i 
Turystyki   jednogłośnie     przyjęła      do  wiadomości   sprawozdanie  z  działalności  
GOPS w Kłobucku  za  rok  2017 .



Ad.6.  
Sprawozdanie  z   realizacji  Programu  dla   rodzin   wielodzietnych  „Gmina  Kłobuck  
dla  rodziny-Karta   Dużej   Rodziny”.

Przewodniczący komisji  T.Kasprzyk   -   poinformował  ,   że    sprawozdanie    zostało 
umieszczone   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego  w  BIP.
 
Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska -   przypomniała,  że Gminny Program dla  rodzin 
wielodzietnych  „Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” skierowany jest do 
rodzin wielodzietnych  mających miejsce zamieszkania na  terenie  Gminy  Kłobuck.
Celami   programu   są:   promowanie   modelu   rodziny   wielodzietnej,  promowanie 
pozytywnego  wizerunku  rodziny  wielodzietnej, umacnianie  oraz  wspieranie  rodziny 
wielodzietnej, zwiększenie  szans  rozwojowych  i  życiowych  dzieci  i  młodzieży  z  
rodzin  wielodzietnych.
Na  dzień  31 grudnia 2017r.  Karty Dużej  Rodziny  zostały  wydane  dla  186  rodzin,  
natomiast   liczba   wydanych   kart   to   992   (liczba   rodziców/małżonków   którym 
przyznano  kartę  351, liczba dzieci  którym przyznano  kartę  641). 
Z informacji  udzielonej  przez  OSiR  wynika, iż  od  1 stycznia 2017r.  do  31 grudnia 
2017r. liczba  osób, które  skorzystały  z  usług  krytej  pływalni  ze  zniżką  50%  na bilety  
oraz  karnety  wyniosła  183, natomiast   wysokość   kosztów z  tego  tytułu  wyniosła 
846,50 zł.
Natomiast  156 dzieci   skorzystały  z  100%  ulgi   w  okresie  od  1 lipca 2017 r.  do  31  
sierpnia  2017r.  na  bilety  wstępu  na  pływalnię  w  kłobucku, a  koszty  z  tego  tytułu  
wyniosły  273 zł.
Z   informacji  udzielonej   przez  MOK  wynika, iż  od  1 stycznia 2017r.  do  31 grudnia  
2017r.  nie  udzielono  żadnych  ulg  w  opłacie  za  widowiska  artystyczne.
Z   informacji   udzielonych   przez   placówki   przedszkolne,  dla   których   organem 
prowadzącym  jest  gmina  Kłobuck  wynika, iż od 1 stycznia 2017r.  do  31  grudnia  2017r. 
liczba  dzieci  które  skorzystały  z  50%  ulgi  na  korzystanie z posiłków  wyniosła  59,  
natomiast  wysokość  kosztów  z  tego  tytułu  wyniosła  23.367 zł.
Osoby  posiadające   Kartę  Dużej   Rodziny  w  2017 r.   mogły   skorzystać   z   ulg   i  
zwolnień   oferowanych   przez  21  przedsiębiorców   działających   na   terenie  Gminy 
Kłobuck.

Poprosiła o pytania.

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  żadnych  pytań.

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



Ad.7.
      Sprawozdanie   z    realizacji  „Gminnego    programu   przeciwdziałania    przemocy    w  

rodzinie”  za   rok   2017.
       
      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk   -  poinformował ,  że    sprawozdanie   zostało 

umieszczone   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego  w  BIP.

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska -  wyjaśniła, że  sprawozdanie powinien  omówić
przewodniczący  zespołu interdyscyplinarnego , osobiście  nie uczestniczy w prowadzeniu 
prac związanych z  działalnością  tego  zespołu, zazwyczaj  omawiane  jest  to  przez 
przewodniczącego.
Jeżeli będą pytania, to przekaże przewodniczącemu  zespołu  interdyscyplinarnego.

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  żadnych  pytań.
    
      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu  i  

Turystyki     jednogłośnie    przyjęła  do   wiadomości   sprawozdanie   z    realizacji  
„ Gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie”  za  rok  2017.   

 

      Ad 8. 
      Sprawozdanie   z   realizacji   „Gminnego   programu    wspierania    rodziny    na   lata 
      2015-2017”  za  rok  2017.
     

Przewodniczący komisji  T.Kasprzyk   -   poinformował  ,   że    sprawozdanie    zostało 
umieszczone   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego   w   BIP.

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – jak co roku  powyższe  sprawozdanie  składane  jest 
do  Rady  Miejskiej  przez Kierownika  GOPS.
GOPS  jest  koordynatorem tego  programu, natomiast   dane  są  od wszystkich  jednostek  
czyli   Ośrodka  Sportu   i  Rekreacji,  Miejskiego   Ośrodka  Kultury  itd.
Jedyna  nowa rzecz, która  została wprowadzona, to weszła w życie  ustawa  „Za życiem” 
która  poszerza  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”.

Kierownik GOPS  poprosiła o pytania.

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  żadnych  pytań.



      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu  i  
Turystyki    jednogłośnie     przyjęła   do  wiadomości   sprawozdanie   z    realizacji  
„ Gminnego   programu   wspierania    rodziny    na   lata    2015-2017”  za  rok  2017. 

      Ad. 9
Sprawy  różne.

Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała -  zabrał głos aby  zwrócić  uwagę  wszystkich  na 
historię  związaną  z  pobytem  żydów  na   naszym  terenie.  Nurtuje  go to  od 20 lat.  
Historia   zapomniała   o   tym   fakcie.
Jest  tym  bardzo   poruszony,  że  nie  ma  żadnego  śladu  że  na  naszym  terenie  żyły  
dwie  narodowości. Kiedyś była  tu  piękna   Bożnica,  ale  została  zburzona. Jednak 
głównie  chodzi  mu  o  cmentarz  żydowski,    którego  praktycznie  nie  ma,  pozostało 
jedynie  miejsce, które  jest  zaśmiecone  i  w  żaden  sposób  nie  przypomina  cmentarza.
Zaproponował,  aby  może  to  miejsce  ogrodzić  w symbolicznym  kształcie.
Uważa, że można  by  było  podjąć  taką  inicjatywę. 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że przede wszystkim cmentarz nie jest nasz . Uważa, 
że  pamięć  o  żydach  kłobuckich   jest   kultywowana.  Organizowano  wspólnie  z 
Towarzystwem  Przyjaciół  Kłobucka  wiele   inicjatyw  poświęconych  żydom, są  też  
publikacje naszych rodzimych kłobucczan na temat  wysiedlenia żydów  w  czasie  II 
wojny światowej.

Prezes Towarzystwa  Przyjaciół  Kłobucka  S.Piątkowska – przypomniała, że  20 lat temu 
Towarzystwo Przyjaciół  Kłobucka  interesowało  się  losem tego  cmentarza. Wystąpiono 
wówczas  do  Gminy  żydowskiej  (bo  to  ona   jest  właścicielem   cmentarza). Niestety  do 
dzisiaj   nie otrzymano  odpowiedzi.  To  oni   muszą  podjąć   w  tej   kwestii  decyzję.  
Wówczas   mogliśmy  ich  wspierać w tych działaniach będąc tu  na miejscu, ale to jest 
przede  wszystkim ich  rola,  żeby  zadbać o ten cmentarz.
Podziela słuszną  uwagę  Radnego, że my jako mieszkańcy Kłobucka  powinniśmy  coś 
zrobić  z  tym  cmentarzem, tym  bardziej że  jest   tam  jedna  macewa  o  której  młodzież 
z  liceum   pamięta, zresztą  cały  czas  współpracują z Izraelem.  

Dyrektor MOK O.Skwara – przedstawiła   członkom  komisji  zdjęcia  jednej  z  pracowni 
w  MOK-u,  która   wymaga   natychmiastowego   remontu.
Brakuje  w  tej  chwili  miejsc  do  prowadzenia  zajęć,  które  odbywają  się  w tygodniu.  
Jest   ich   bardzo  dużo,  jest  coraz  więcej  osób   chętnych.   Dlatego   trzeba   było   tą  
pracownię  uruchomić.   Prowadzone  są   tam  zajęcia  muzyczne.    W   części     tej  
pracowni  nie  ma   w ogóle  prądu,  ze  względów  bezpieczeństwa  prąd  musiał  zostać  
odcięty. Warunki  są  tragiczne. Zaznaczyła, że sala  nie  była   remontowana  nigdy  i  od  
45 lat    jak   tylko  została   oddana   jest   w  takim  samym  stanie.  Zostały   tylko  
wymienione  okna,  natomiast   wszystko  jest  tak  jak było  przy  otwarciu  Miejskiego 



Ośrodka   Kultury.
Dlatego  złożyła  pismo  do  Burmistrza  o  przekazanie  środków na remont.  Trzeba 
będzie  zrezygnować   z   dodatkowych  zajęć  i   wyłączyć   tą   salę   z  użytku.

Poinformowała   również   o  tym,  że  w  MOK-u   spaliła   się   całkowicie   centrala 
telefoniczna  i   w  tej  chwili  nie  mogą   w ogóle  z   niej  korzystać. Niestety   nie  
produkują  już  takich  części  żeby  można  ją  usprawnić.  Dlatego  złożyła  wniosek  o 
środki  na  zakup  nowej  centrali. 
 
Radna E.Kotkowska –  zapytała  jaki  był  powód  wycofania  z  dzisiejszego  porządku 
komisji  punktu  dot. podziału    Gminy  Kłobuck    na    okręgi    wyborcze    w   wyborach  
do    Rady    Miejskiej    w    Kłobucku.

Burmistrz J.Zakrzewski – z   uwagi   na  to, że  musimy   wprowadzić   autopoprawkę   w 
podstawie   prawnej    i    wprowadzić   poprawki    w  okręgach.   Projekt    zostanie  
przedstawiony  w  dwóch  wersjach  na  Komisji  Budżetu, Finansów, Handlu, Usług   i 
Ochrony  Środowiska  do dyskusji.

Jeśli  chodzi  o  złożone  wnioski  to  koszt  szacunkowy  wynosi  ok.  30.000 zł  na remont 
pracowni,  5.000 zł   na   zakup  centrali  telefonicznej,  200 zł  na  toner.

Radna B.Błaszczykowska – była  w  tych pomieszczeniach  i  stwierdziła, że  wyglądają 
rzeczywiście  fatalnie. Remont  powinien  być  już  dawno   przeprowadzony. Uważa, że 
warto   te   pieniądze   znaleźć  w   budżecie. Zwróciła   również   uwagę   na  problem 
wentylacji ,  instalacji  kanalizacyjnej   i   elektrycznej. Uważa, że  tym  też się  należy  zająć.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu  i  
Turystyki     akceptuje   wygospodarowanie    przez   Burmistrza   środków   dla  MOK  w  
Kłobucku   na   remont   pomieszczenia  pracowni   oraz  na  zakup  centrali  telefonicznej  
zgodnie  ze  złożonymi  wnioskami.

 
      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.


