
 Projekt 

                                                             Protokół   Nr 6/2018 

 z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej 

  Kultury, Sportu i Turystyki 

 odbytego  w  dniu 03.10.2018r. 

 

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności. 

 
Proponowany  porządek posiedzenia: 

  

 1.  Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad. 

 2.  Przyjęcie   protokołu   Nr 5/2018   z   dnia   14.09.2018r.       

/projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w 

BIP bip.gminaklobuck.pl/   

 3. Wypracowanie    projektu   uchwały  wraz z uzasadnieniem  w   sprawie  rozpatrzenia 

skargi  na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie – OR.1510.1.002.2018 

 4. Wypracowanie   projektu   uchwały  wraz z uzasadnieniem  w   sprawie  rozpatrzenia 

skargi   na  Burmistrza  Kłobucka – OR.1510.1.03.2018 

 5. Projekt  uchwały  uchylający  uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza 

Kłobucka dla  najzdolniejszych  uczniów i  studentów  mieszkańców Gminy Kłobuck oraz 

określenia  zasad  ich  przyznawania. 

6.  Projekt  uchwały w sprawie  zmian  w Statucie  Gminy  Kłobuck. 

7.  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   10  z   11  członków   

komisji.   

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

      Przedstawił  proponowany  porządek  posiedzenia  komisji.     

 

 

      Poprosił   o  zmianę  nazwy  pkt  5  i  6  w  porządku  posiedzenia  komisji, które  powinny 

brzmieć  następująco: 

   



   5. Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały   uchylającej   uchwałę   w   sprawie 

ustanowienia stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów 

mieszkańców Gminy  Kłobuck  oraz  określenia  zasad  ich  przyznawania. 

   6. Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały w sprawie  zmian w Statucie Gminy 

Kłobuck. 

 

    Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej  Kultury, Sportu   i    

Turystyki    jednogłośnie    przyjęła  proponowany  porządek posiedzenia komisji  wraz z 

wniesioną zmianą  nazwy  pkt. 5  i  6. 

 

 
Porządek posiedzenia  po zmianie: 

  

 1.  Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad. 

 2.  Przyjęcie   protokołu   Nr 5/2018   z   dnia   14.09.2018r.       

/projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w 

BIP bip.gminaklobuck.pl/   

 3. Wypracowanie    projektu   uchwały  wraz z uzasadnieniem  w   sprawie  rozpatrzenia 

skargi  na  Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łobodnie – OR.1510.1.002.2018 

 4. Wypracowanie   projektu   uchwały  wraz z uzasadnieniem  w   sprawie  rozpatrzenia 

skargi  na Burmistrza Kłobucka – OR.1510.1.03.2018 

 5.Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  uchylającej  uchwałę w sprawie 

ustanowienia stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów 

mieszkańców  Gminy  Kłobuck   oraz  określenia   zasad   ich   przyznawania. 

6. Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały w sprawie  zmian w Statucie Gminy 

Kłobuck. 

7. Sprawy różne. 

    

 

 

Ad.2.   

Przyjęcie  protokołu Nr  5/2018  z  dnia  14.09.2018r. 

  

Przewodniczący Komisji T. Kasprzyk –  poinformował,   że  projekt      protokołu    został   

zamieszczony   na    stronie    internetowej     Urzędu    Miejskiego    w  BIP  

bip.gminaklobuck.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    projektu   uchwały  wraz z uzasadnieniem  w   sprawie  rozpatrzenia 

skargi  na Dyrektora  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie – OR.1510.1.002.2018 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk   poinformował  członków  komisji, że ze  względu  

na  fakt  podległości  służbowej  (jest pracownikiem ZSP w Łobodnie) względem 

Dyrektora ZSP w Łobodnie   wyłącza  się  z  głosowania  oraz prowadzenia tego  punktu. 

Przekazał prowadzenie komisji, Wiceprzewodniczącemu  P. Janowi Puchale. 

 

    Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała -wyjaśnił, że po konsultacji z radcą prawnym  w 

związku z ochroną prawa do prywatności  zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej w brzmieniu: „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze 

względu na prywatność osoby fizycznej oraz na dobro dziecka” 

 

      W  związku z powyższym zaproponował, aby obrady komisji w tym  punkcie zostały 

wyłączone z jawności. 

      Zgodnie z wyżej   cyt. art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej  pkt 3   został  

wyłączony  z jawności (utajniony). 

 

     Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej  Kultury, Sportu   

i    Turystyki   była  jednogłośnie  za  wyłączeniem  tego punktu   z jawności. 

 

      Wobec powyższego poprosił o opuszczenie  sali  przez osoby  postronne. 

 

Na posiedzenie komisji została  zaproszona Dyrektor ZSP w Łobodnie P. Barbara Karoń, 

zawiadomiony  został  również  Skarżący. 

Skarżący  nie  uczestniczył  w  posiedzeniu  komisji. 

  

      Dyrektor  ZSP B.Karoń  udzieliła  szerokich wyjaśnień w zakresie  kwestii  podnoszonych  

przez Skarżącego. 

 

      Komisja uznała skargę za bezzasadną. 

 

  

 

Ad. 4. 

Wypracowanie   projektu   uchwały  wraz z uzasadnieniem  w   sprawie  rozpatrzenia 

skargi    na   Burmistrza   Kłobucka  –  OR.1510.1.03.2018 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej  zaproponował  wyłączenie  z jawności  pkt. 4 

 

     Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej  Kultury, Sportu   

i    Turystyki   była  jednogłośnie  za  wyłączeniem z jawności  punktu  4. 



      Są dwa  pisma  z  GOPS  wyjaśniające kwestie  poruszane w skardze:  z dnia  18.09.2018r., 

oraz wyjaśnienie dodatkowe. 

  

      Z-ca Kierownika GOPS Robert Jaszczyk  wyjaśnił  kwestie  podnoszone  przez 

Skarżącego. 

       

      Komisja uznała skargę za bezzasadną. 

 

 

 

Ad. 5. 

Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały  uchylającej  uchwałę  w  sprawie 

ustanowienia stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i 

studentów   mieszkańców   Gminy   Kłobuck   oraz   określenia  zasad  ich  przyznawania. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – mając   na   uwadze   aktualnie   obowiązujące   orzecznictwo 

nadzorcze w zakresie dotyczącym ustanowienia stypendium przez organ wykonawczy 

dla   najzdolniejszych   uczniów   i    studentów   i orzecznictwo  w naszej  sprawie   z  2014 

roku,  Burmistrz uznał   za  zasadne  przygotowanie  projektu  uchwały   w którym 

uchwała  w sprawie  ustanowienia  stypendium Burmistrza będzie  uchylona. 

 

Radna E.Kotkowska -  poprosiła o wyjaśnienie czy uchylamy poprzednią uchwałę,  bo 

straciła ona moc z uwagi na to że jest niezgodna z przepisami prawa  i Wojewoda ją 

kwestionuje. Natomiast, co w to miejsce  w zamian. Czy od tego roku dzieci nie będą 

miały kryteriów do ubiegania się o przyznanie stypendium. Programy, które miały 

zastąpić  stypendium jeszcze nie są wprowadzone, wobec czego zostaje przestrzeń wolna. 

Tego nie rozumie. Rozpoczął się rok szkolny, w związku z czym powinny być znane 

kryteria na zasadzie których  dzieci będą się mogły ubiegać  o przyznanie stypendium. 

Co się teraz dzieje, bo dzieci o to pytają. Nie wyobraża sobie sytuacji  żeby np. w czerwcu 

ogłosić kryteria , które będą obowiązywały  we września  do przyznania takiego 

stypendium. 

Wcześniej był pomysł, żeby zrobić  z tej jednej uchwały dwa programy: 

- Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców 

Gminy Kłobuck, 

-  Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy 

Kłobuck. 

Jeżeli ta uchwała zostanie uchylona, to zostaniemy z niczym. Taki stan rzeczy jej nie 

odpowiada, dlatego poprosiła o wyjaśnienie. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że  jeżeli chodzi o interpretację nadzorczą, to ona nie 

uchylała naszej uchwały z 2010 roku  tylko uchwałę podjętą przez Radę Miejską z 2014 

roku, w związku z czym bazowano na  uchwale z 2010r. Przygotowane zostały  dwa 

programy do wdrożenia. Natomiast w tej chwili  proponuje się uchylić  w całości uchwałę  

Nr 458/XLVIII/2010  z dnia 7 września 2010r. Po jej uchyleniu ta pustka rzeczywiście 



będzie. Ale jest ona zastąpiona Lokalnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży (Uchwała Nr 469/XLV/2018 z 18.09.2018r.). Lokalny Program 

Wspierania  z 2016r.  był uchylony z uzasadnieniem, że gmina pozyskała środki . Jest to 

sytuacja dot. wyrównywania szans. W ramach programu  środki finansowe zostały 

przydzielone  na tą chwilę  4 szkołom z terenów wiejskich. Został złożony protest z uwagi 

na to, że  nie  zostały przedzielone środki na szkoły miejskie. Do chwili obecnej nie został 

rozpatrzony  (brak odpowiedzi). 

Ten program dofinansowujący uczniów i wyrównujący szanse edukacyjne wpisuje się w 

nasze założenia stworzone wcześniej. W związku z tym jest taka decyzja aby nie 

finansować podwójnie  uczniów zdolnych, tylko w ramach tej „Szkoły eksperymentu”   

zrekompensować im to  poprzez wyposażenie sal  szkolnych, dodatkowe zajęcia w 

szkołach podstawowych,   na terenach wiejskich. Środki dydaktyczne zakupione do szkół 

będą mieć  za zadanie likwidację barier edukacyjnych  poprzez zniwelowanie trudności 

społecznych, edukacyjnych  i  zindywidualizowane  podejście  do  ucznia. 

Chodzi o to, żeby nie było podwójnego dofinansowania. 

 

Radna E.Kotkowska – jest mocno zaniepokojona taką sytuacją. Nie zna szczegółowo 

zasad, które musiały obowiązywać przy przygotowaniu tego programu na szkoły 

wiejskie, ale samo   nazwa  już mówi o tym, że wyrównuje on różnice uczniów jakby 

słabiej  rozwiniętych  z  gorszym dostępem do nauczania. Natomiast stypendium, to była 

pomoc indywidualna dla uczniów najzdolniejszych. Uważa, że te dwa programy w żaden 

sposób  nie mają powiązania, są to dwa różne  działania, które jeden jakby miał dać 

motywację uczniom  najzdolniejszym do zdobywania wiedzy, natomiast programem 

wspomagamy szkołę  a nie indywidualną jednostkę. Uważa, że te programy w żaden 

sposób nie są kompatybilne  w  kontekście uchylenia tej uchwały. Jest to niezasadne. 

Uważa, że takie stypendium powinno zostać. Natomiast programy  nad którymi  Radni 

dyskutowali  budziły  wiele wątpliwości. Może warto byłoby się nad nimi ponownie 

pochylić  i pomyśleć  nad  takimi programami, które  rzeczywiście  będą wspierały 

indywidualne osoby a nie  placówki  oświatowe.  Ten program w dużej  mierze  odnosi się 

bardziej do  nauczycieli, do  szkoły a  nie do uczniów. Chyba, że są jakieś założenia we  

wniosku, które  rzeczywiście  wskazują na pomoc  osobom  indywidualnym, szczególnie 

uzdolnionym, osiągającym  wysokie wyniki w nauce, spocie, dokonaniach artystycznych 

itd. 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk  przypomniał  zapis  w  regulaminie „Szkoły 

eksperymentu” -  cele i założenia   projektu: 

Celem głównym projektu jest zdiagnozowanie uczniów oraz rozwinięcie potencjału kompetencji 

kluczowych uczniów i wyrównywanie szans edukacyjnych szkół o najniższych wynikach 

edukacyjnych w skali regionu poprzez zniwelowanie trudności społecznych, edukacyjnych i 

zdjagnozowane  podejście do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych  poprzez wdrażanie 

metody eksperymentu w czterech szkołach podstawowych w Gminie Kłobuck... 

 

Uważa, że jest to program skierowany i dla uczniów tych co potrzebują pomocy oraz do 

uczniów zdolnych. 



Radna E.Kotkowska – uważa, że nie  jest zasadnym uchylenie uchwały  z 2010 roku. 

 

Radny T.Wałęga – uważa, że   te dwa programy mogą  funkcjonować  równolegle. 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – chodzi mu o to, że ten projekt „Szkoła 

eksperymentu” służy nie tylko  wyrównywaniu szans edukacyjnych  dla uczniów o 

specjalnych potrzebach, ale jest też dla uczniów zdolnych, bo są organizowane koła 

zainteresowań z różnych przedmiotów. 

 

Radny M.Wojtysek – stypendium działało w pewien sposób motywujący na uczniów. 

Uważa, że można by się zastanowić nad stworzeniem nowego programu, który będzie 

rzeczywiście doceniał te dzieci  najzdolniejsze  pod kątem średniej ocen, albo 

uzdolnionych sportowo czy muzycznie. Chodzi o gratyfikację finansową , która w pewien 

sposób  dopinguje ucznia do większych osiągnięć. 

Lokalny program jest dobry, ale on pomaga szkole, ale bezpośrednio danego dziecka nie 

dotyczy. 

 

Radny T.Wałęga – zapytał,  z czego wynika konieczność  uchylenia  uchwały z 2010 roku. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – uznanie czy wniosek jest zasadny jest bardzo trudne. Często 

zdarza się, że komisja ma ogromne wątpliwości czy dziecko nie zostanie skrzywdzone 

jeśli odrzuci się  jego  wniosek mając  na  uwadze  zapisy regulaminu. Jest taka sytuacja, że 

nie bierze się pod uwagę osiągnięć w konkursach, które organizuje Kuratorium. 

Uważa, że kryteria są bardzo złe. 

 

Radny T.Wałęga – trzeba byłoby się  zastanowić  nad tym aby zmienić te kryteria, albo też 

zaostrzyć je, czy  też  w ogóle  Rada   ma  wycofać  stypendium  Burmistrza. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – w tym stanie rzeczy w jakim  w tej chwili  to stypendium 

funkcjonuje, to   uchwałę  należy  uchylić, żeby nie dawać już  nadziei na kolejny rok 

dzieciom i młodzieży. 

 

Radna B.Błaszczykowska uważa, że nie należy tego tak zostawić,  wręcz te dzieci 

najzdolniejsze  będą  ich oczekiwać. Należy coś zrobić, żeby te nagrody były  i  

bezwzględnie  coś należy  w tym kierunku zrobić. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że za ten rok jeszcze będą  nagrody. Do 30 września 

wnioski o stypendia  już spłynęły  i będą one przydzielone. 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – już wcześniej zastanawiano się nad tym, czy nie 

przeznaczyć tych pieniędzy na daną szkołę, bo nauczyciele najlepiej wiedzą  jakich mają 

uczniów najbardziej zdolnych. 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała, czy faktycznie  musimy  uchylać  tą  uchwałę,  czy jest to  



taki odgórny nakaz że uchwała jest niezgodna z literą prawa. 

Uważa, że Rada  pozostawia po sobie  brzydką  pamiątkę, że zabieramy dzieciom to co 

przez lata było dla nich wypracowane, przyznawane, co ich motywuje  do  dodatkowego 

działania, zaangażowania w życie szkoły, pracę, nauczanie, wolontariat  oraz  innych wiele 

aspektów, które są bardzo ważne z  punktu widzenia rozwoju dziecka. 

Po drugie w chwili obecnej mamy pewność, że tylko szkoły wiejskie będą wchodziły w  

ten  projekt  i  jeżeli  to  jest  argument, że program dofinansowany ze środków unijnych 

zapewnia nam możliwość zastąpienia tej uchwały, to uważa, że  tak nie jest  ponieważ 

nawet gdyby, to  program skierowany jest w chwili obecnej  tylko do placówek wiejskich 

czyli  miejskie zostają bez wspomagania i nie wiadomo jak się rozstrzygnie  kwestia 

odwołania i  nie wiadomo jak  przejdzie  nowy program na szkoły miejskie. 

Uważa, że program ten absolutnie nie jest współmierny ze stypendiami. 

Zasugerowała, aby może zostawić  jeszcze  tą uchwałę  i  dopiero w momencie kiedy 

opracujemy inne lokalne programy na rzecz rozwoju czy stypendialnego, czy rozwoju 

dzieci  i młodzieży w kontekście  wychowawczym, sportowym  dopiero wtedy uchylić tą 

uchwałę, kiedy będzie  już  wypracowany nowy program, który będzie można 

wprowadzić zastępując to stypendium, a teraz do tego czasu zostawić to stypendium.   

Przygotować odpowiednio zastępnik  za to stypendium. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że  absolutnie  nie mamy  odgórnego nakazu aby tą 

uchwałę uchylać. 

Natomiast nikt nie stwierdził nieprawidłowości w uchwale na której komisja pracowała. 

Jest to tylko wyciągnięcie wniosku na bazie orzecznictwa do uchwały z 2014 roku i one są 

rzeczywiście dość zbieżne w swoich zapisach. 

Przedstawiona została  jedynie propozycja, oczekuje od  Radnych  decyzji. 

 

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – zapytał, co by  było  gdyby  Radni   sprzeciwili  się 

żeby tą uchwałę  uchylić, a na poprzedniej komisji  wycofano Lokalny Program . Zapytał, 

czy to się wiąże ze sobą. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że z tą uchwałą Lokalny Program  nie wiąże się. 

Lokalny Program był taką podwaliną (wynika to z Ustawy o Systemie Oświaty)  żeby 

później  móc  przygotować  te  programy  do zatwierdzenia. 

 

Radny  J.Puchała – uważa, że jeżeli coś chcemy uchwalić nowego, to najpierw musimy 

uchylić  starą  uchwałę. 

 

 

 

     Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej  Kultury, Sportu   

i    Turystyki    negatywnie   zaopiniowała  projekt  uchwały. 

     /Za  podjęciem uchwały  -  głosowała 1 osoba,   przeciwnych – 7 osób,  wstrzymało się – 0 / 

 

  



 

 

Ad. 6. 

Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały   w sprawie  zmian w Statucie Gminy 

Kłobuck. 

 

 

Sekretarz M.Kasprzak – poprosiła w imieniu Burmistrza o wprowadzenie autopoprawki 

do § 3 poprzez wprowadzenie zapisu, że: Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała wchodzi w życie  z pierwszym dniem 

kadencji  Rady Miejskiej w Kłobucku następującej po kadencji w czasie której uchwała 

została podjęta. 

Wyjaśniła, że zapis  w pierwszej wersji był niewłaściwy , gdyż zaproponowane  w 

projekcie  zmiany  mogą dopiero wejść w życie  od nowej kadencji. 

 

Jeśli chodzi o sam projekt uchwały  wyjaśniła, że  w dniu 31 stycznia 2018 r. weszła  w 

życie  ustawa z dnia  11  stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów politycznych. Ustawa ta wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 8  marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 

W związku z czym zaistniała konieczność dostosowania zapisów Statutu Gminy Kłobuck 

do obowiązującego prawa. Zmiany wprowadzone do Statutu obowiązywać będą od VIII 

kadencji rozpoczynającej się w 2018r. 

Projekt uchwały zawiera te zmiany, które powinny zostać w statucie uregulowane. Są to 

zapisy dotyczące  zasad działania  klubów radnych, zapisy dotyczące  głosowania 

imiennego, interpelacji i zapytań radnych oraz zasady i tryb działania komisji  skarg, 

wniosków  i  petycji. 

Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi w dniach 

26 września do 8 października 2018r. 

 

Radny T.Wałęga – w następnej kadencji będzie  Komisja skarg, wniosków  i  petycji, 

zapytał  czy będzie również Komisja Rewizyjna. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że  będą  te  dwie komisje, gdyż  jest  to wymóg 

ustawowy. 

 

     Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej  Kultury, Sportu   

i    Turystyki    jednogłośnie    pozytywnie  zaopiniowała   projekt  uchwały. 

 

 

 

 

 

 



Ad. 7 .   

Sprawy różne. 

 

Radny Wojtysek – złożył wniosek, aby taki program dot. stypendium  o którym 

dyskutowano  na  komisji  był  jak  najszybciej opracowany. Wówczas ewentualnie nowa 

Rada uchyli uchwałę z 2010 roku  i wprowadzi nowy projekt uchwały. Być może będzie to 

jakimś  rozwiązaniem. 

 

     Członkowie  Komisji  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej  

Kultury, Sportu   i    Turystyki    jednogłośnie   byli  za  takim  wnioskiem. 

 

  

 

 

 

Wobec    zrealizowania    porządku    posiedzenia,   Przewodniczący     Komisji     Edukacji  

Publicznej,   Ochrony     Zdrowia,   Polityki  Społecznej,    Kultury,   Sportu     i     Turystyki 

      T. Kasprzyk    zamknął   o godz. 13:05  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. 


