
                                                             Protokół   Nr 5/2018 

 z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej 

  Kultury, Sportu i Turystyki 

 odbytego  w  dniu  14.09.2018r. 

 

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności. 

 
Proponowany  porządek posiedzenia: 

 

 1.  Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad. 

 2.  Przyjęcie   protokołu   Nr 4/2018   z   dnia   19.06.2018r.       

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

BIP bip.gminaklobuck.pl/   

 3. Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały  w   sprawie  odmowy  uwzględnienia 

wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa. 

 4.  Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały  w   sprawie przyjęcia „Programu 

profilaktyki  próchnicy  zębów  w populacji  dzieci  8-letnich  w  Gminie  Kłobuck  na  lata 

2018-2021”.   

 5.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Regulaminu budżetu 

obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku. 

  6.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

  7. 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. 

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

Kłobuck. 

 9. Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Kłobuck  

do realizacji  projektu  „Anioł Stróż dla Seniora”  w ramach  Priorytetu IX. Włączenie 

społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla 

poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.   
      10.  Wypracowanie opinii do  projektu uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Kłobuck 

do realizacji projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” w ramach Priorytetu IX. 

Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i  zdrowotnych – RIT. 

11. Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy w Kłobucku. 

12.  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   9  z   11  członków   

komisji.   

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

      Przedstawił  proponowany  porządek  posiedzenia  komisji.     

 

      Przewodnicząca rady D.Gosławska – poprosiła o wycofanie z porządku posiedzenia 

komisji  pkt.3 Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie odmowy 

uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, dlatego że będzie to 

rozpatrywała Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska. Projekt 

uchwały nie będzie również procedowany na  sesji w dniu 18 września tylko na kolejnej 

sesji. 

 

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

Turystyki jednogłośnie głosowała za wycofaniem pkt. 3 

 

 Burmistrz J.Zakrzewski  poprosił o wycofanie z porządku obrad komisji:   

 pkt. 7. 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. 

 oraz 

 pkt .8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy 

 Kłobuck. 

 

       Wyjaśnił, że po konsultacjach z Radcą prawnym  poproszono, aby projekt był 

       procedowany na następnej sesji. 

 
        

       /Za wycofaniem  pkt. 7 – głosowało 7 osób, przeciwna  była 1 osoba, 1 osoba wstrzymała 

się od  głosowania/ 

 

       /Za wycofaniem  pkt. 8 – głosowało 7 osób, przeciwna  była 1 osoba, 0 - wstrzymujących 

się/ 

 

 

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

i    Turystyki   jednogłośnie    przyjęła    porządku  obrad    komisji  po zmianach. 

 

 

 



       Porządek posiedzenia  po zmianach: 

 

 1.  Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad. 

 2.  Przyjęcie   protokołu   Nr 4/2018   z   dnia   19.06.2018r.       

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

BIP bip.gminaklobuck.pl/   

 3. Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały  w   sprawie przyjęcia „Programu 

profilaktyki  próchnicy  zębów  w populacji  dzieci  8-letnich  w  Gminie  Kłobuck  na  lata 

2018-2021”.   

 4.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Regulaminu budżetu 

obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku. 

 5.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.   

 6. Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Kłobuck  

do realizacji  projektu  „Anioł Stróż dla Seniora”  w ramach  Priorytetu IX. Włączenie 

społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla 

poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.   
 7.  Wypracowanie opinii do  projektu uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Kłobuck do 

realizacji projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” w ramach Priorytetu IX. 

Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i  zdrowotnych – RIT. 

 8. Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy w Kłobucku. 

       9.  Sprawy różne. 

 

   

Ad.2.   

Przyjęcie  protokołu Nr  4/2018  z  dnia  19.06.2018r. 

  

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   opinii   do   projektu   uchwały  w   sprawie przyjęcia „Programu 

profilaktyki  próchnicy  zębów  w populacji  dzieci  8-letnich  w  Gminie  Kłobuck  na  

lata 2018-2021”.   
 



Kierownik EK S.Piątkowska – do tej pory w Gminie Kłobuck  nie realizowano w ogóle 

działań zapobiegających próchnicy w populacji dzieci szkolnych. Dostęp do tych usług 

specjalizacji jest mocno ograniczony  w Gminie Kłobuck i finansowanych przez NFZ w 

Kłobucku ponieważ zgodnie z danymi  na kwiecień  2018r. były podpisane tylko 2 umowy 

Do dnia dzisiejszego została podpisana jeszcze jedna umowa. Jednakże to i tak jest  mało, 

aby wszystkie dzieci w tej populacji mogły skorzystać nieodpłatnie z usług 

stomatologicznych. W związku z  tym wielu rodziców  korzysta z usług prywatnych. 

Przewidziane w programie badania stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy 

ustnej będzie świadczeniem gwarantowanym. Nawet Najwyższa Izba Kontroli w swoich 

protokołach pokontrolnych  wskazała, że liczba gmin, to tylko 3% która realizuje zadanie z 

zakresu profilaktyki próchnicy zębów, a gminy są zobowiązane do podejmowania takich 

programów zgodnie z ustawą.   

Przedstawiony program wpisuje się w krajowe i lokalne strategie zdrowotne  ponieważ 

jego zakres jest zgodny z: 

-Priorytetami zdrowotnymi określonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 

lutego 2018r. w sprawie priorytetów zdrowotnych; 

◦ priorytet 6: Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, 

◦ priorytet 7: Tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w 

środowisku nauki, pracy i zamieszkania; 

-Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020; 

◦ cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń 

fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, 

zamieszkania, rekreacji oraz nauki. (cel 2.1: Prowadzenie działań zapobiegawczych; pkt 4: 

prowadzenie zintegrowanej, skojarzonej profilaktyki próchnicy zębów, w tym organizacja 

bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży); 

-Priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej w województwie śląskim. 

◦ priorytet 3: Wydłużenie trwania życia i poprawa jakości życia oraz ograniczenie 

niepełnosprawności poprzez przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym 

(cel 2: Rozwój opieki profilaktycznej nad dziećmi w szczególności w wieku szkolnym, w 

tym opieki stomatologicznej). 

 

Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w pkt II ust. 1 Cele główny, powinno być: 

„Zmniejszenie o 15% częstotliwości występowania próchnicy wśród dzieci z populacji docelowej 

8-latków poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane w ramach 

programu w latach 2019-2021”, ponieważ ten program będzie realizowany przez kolejne 

3 lata. 

Program będzie skierowany do dzieci w wieku 8 lat  przez kolejne 3 roczniki, a więc będą 

nim objęte dzieci urodzone w latach 2011-2013 . 

Programem objęte  będzie ok 600 dzieci. 

 

Realizator   programu  zostanie wyłoniony w drodze  otwartego konkursu  ofert – 

podmiot leczniczy. 

Koszt  całkowity realizacji  programu  szacuje  się  na  60.270 zł. 

Program zakłada finansowanie ze środków własnych Gminy Kłobuck, natomiast jest  



możliwość  występowania  do Śląskiego  Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o 

dofinansowanie części kosztów działań tego programu, co też uczyniono 29 sierpnia 2018r. 

już wysłano wniosek o dofinansowanie tego programu do Oddziału NFZ w Katowicach. 

Program został przekazany do Agencji  Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w 

Warszawie   celem zaopiniowania  i uzyskał  pozytywną opinię z uwagami . 

Wszystkie te uwagi zostały uwzględnione w przedłożonym programie. Program został 

również pozytywnie oceniony przez Wojewodę Śląskiego. 

 

Przewodnicząca rady D.Gosławska  zapytała, jak w praktyce będzie to wyglądało. 

Z przedstawionego programu wynika, że musi to być 100% populacji w danej grupie 

wiekowej, czy rodzice muszą wyrazić na to zgodę, kto to będzie to wykonywał  

(pielęgniarka czy stomatolog). 

 

Kierownik EK S.Piątkowska – wykonywać będzie podmiot wyłoniony w drodze 

konkursu ofert. Konkurs taki rozstanie rozpisany w miesiącu styczniu 2019 roku i mogą w 

nim wziąć udział podmioty wskazane zgodnie z rozporządzeniem i ustawą i muszą być to 

podmioty działające na terenie Gminy Kłobuck, tak żeby   dostęp każdego dziecka  był w 

miarę nie ograniczający mu tej  drogi dostępu  czy  dojazdu do gabinetu  

stomatologicznego. 

 

Przewodnicząca rady D.Gosławska  zapytała, czy te 20.000 zł to kwota przewidziana  do 

dofinansowania  na rok i czy wszyscy rodzice muszą wyrazić zgodę. 

 

Kierownik EK S.Piątkowska – jeśli rodzic wyrazi zgodę, to dziecko weźmie udział w 

programie. Potwierdziła, że dofinansowanie jest na rok. 

 

Radny M.Wojtysek – dodał, że program jest bardzo dobry, ponieważ przede wszystkim 

ważna jest profilaktyka. 

 

Radna B.Błaszczykowska – zapytała, czy ta kwota jest wystarczająca, bo w  całej gminie 

jest kilka szkół,  600 dzieci. 

 

Kierownik EK S.Piątkowska – 20.000 zł to jest   jeden rok.   W jednym  roku dzieci 

przystępujących jest ok. 200. Natomiast 600 dzieci to jest przez 3 lata. Są to koszty 

wyliczone wg cennika ustanowionego przez NFZ. 

 

Radny T.Wałęga – w jakiej wysokości można się spodziewać dofinansowania. 

 

Kierownik EK S.Piątkowska – wynika to wprost z przepisów NFZ tj. ok. 30% 

dofinansowania. 

 

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

i    Turystyki    pozytywnie   zaopiniowała   projekt   uchwały. 

/Za – głosowało 10 radnych, przeciwnych głosów – nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosowania/ 



Ad 4.   

Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały  w  sprawie  Regulaminu  budżetu 

obywatelskiego  Gminy  Kłobuck  w  2020 roku. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – zgodnie z  wcześniejszymi zapowiedziami dot. budżetu 

obywatelskiego  dzisiaj proponuje wprowadzenie tego projektu uchwały  celem 

zaopiniowania i wprowadzenie go w życie w roku 2019. 

Budżet obywatelski oznacza sposób ustalania wydatków z budżetu gminy przy 

bezpośrednim udziale mieszkańców. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Gminy 

Kłobuck uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. 

Istotą budżetu obywatelskiego jest to, że najwyżej ocenione przez mieszkańców projekty 

są przeznaczone do realizacji, co w praktyce oznacza, że wynik głosowania mieszkańców 

jest wiążący. 

Niewątpliwymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia budżetu obywatelskiego będą: 

-integracja społeczności lokalnej: budżet obywatelski pobudza rozwój kapitału 

społecznego i świadomości obywatelskiej lokalnej społeczności, 

-silniejsza identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania: wzrasta poczucie 

odpowiedzialności za wspólną przestrzeń, 

-edukacja mieszkańców: udział w tworzeniu budżetu daje mieszkańcom wgląd w proces 

zarządzania gminą. 

Budżet obywatelski jest dopasowany do możliwości i wielkości gminy i możliwości 

finansowych gminy. Jest to kwota wyliczona według stanu na dzień dzisiejszy  w  

wysokości  375.000 zł. 

Regulamin budżetu obywatelskiego jest załącznikiem do uchwały. Do czerwca 2019r. 

zbierane są wnioski, później jest kwestia wyłonienia projektu / ów do realizacji , natomiast 

realizacja nastąpi w 2020 roku. 

Cała procedura jest bardzo żmudna i długotrwała. 

Rozważano  czy  przypadkiem  nie  zlikwidować  budżety sołeckie  i  osiedlowe, a 

funkcjonowałby sam budżet obywatelski. Uznano jednak, że może to współgrać  bo  nie 

koliduje z niczym, bo inna rola jest funduszów sołeckich czy osiedlowych. Natomiast 

fundusz obywatelski ma być funduszem, który może pobudzić  osoby , grupy społeczne, 

które niekoniecznie działają  w sferze samorządowej. 

 

Radny T.Wałęga  zapytał  co Burmistrza przekonało do tego, żeby w końcu wprowadzić 

budżet obywatelski. Z tego co pamięta to był on jednym z punktów Programu 

wyborczego i takiego wprowadzenie tuż przed wyborami jest nieco dziwne. Jaki 

merytoryczny argument ważny pojawił  się w tym zakresie. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski uważa, że nie trzeba go było przekonywać. Problem wielkości 

naszej gminy polega na tym, że trzeba było przygotować tak ten budżet obywatelski żeby 

był on racjonalnie realny. Nie jest on  wprowadzany przed wyborami, tylko wtedy, kiedy 

jest gotowy, dopracowany  i  logiczny. Można było go wprowadzić 2 lata temu  nie 

dopracowanego i wtedy nie byłoby zarzutu, że wprowadza się go przed wyborami. 

Budżet obywatelski nie przygotowuje Pani Skarbnik, może jedynie powiedzieć jakimi 



dysponuje pieniędzmi. Cały program był opracowywany i konsultowany przez 

specjalistów, bo musi być realny i adekwatny do  możliwości gminy. 

Uważa, że życie toczy się cały czas,  robi to co jest pilniejsze, ważniejsze i to co  trzeba 

zrobić. To, co  miał  w programie wyborczym, to stara się  wprowadzać w życie prędzej 

czy później, bo życie  nie  toczy się  od wyborów do wyborów. Lepiej wprowadzić go teraz 

niż wcale. 

 

Radny M.Wojtysek –zapytał, czy tylko jeden program może być dofinansowany, czy może 

być kilka  mniejszych. Jakie ewentualnie pomysły mogą być dofinansowane z tego 

budżetu. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski  uważa, że to też musi być jakoś racjonalnie przygotowane. 

Możliwości naszej gminy a  np. Częstochowy  są bardzo różne  i  inne. Gdyby 

przeanalizować te wnioski w innych miastach, to można stwierdzić, że pomysły są 

różnorakie, od karmników dla ptaków po duże inwestycje kubaturowe. U nas jest to  w 

miarę ograniczone. Za kwotę 375.000 zł  można zrealizować jeden wniosek, a może być  

kilka mniejszych. Poza tym, w regulaminie pisze, że może być zwiększona kwota tego 

budżetu. Pierwszy nabór pokaże nam, co trzeba jeszcze dopracować, zmienić, czy ta 

kwota jest adekwatna, czy też trzeba ją zwiększyć. Preferowane będą pomysły, które będą 

służyć szerszej liczbie mieszkańców. Wnioski będą oceniane. Każdy mieszkaniec gminy 

może złożyć taki wniosek. 

  

Radny T.Wałęga z uwagi na to, że nie otrzymał odpowiedzi, powtórzył pytanie dlaczego 

tak późno  Burmistrz wprowadza  budżet obywatelski. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że nie będzie polemizował  z zarzutami czemu tak 

późno. Uważa, że pewne rzeczy są bardziej pilne, a inne mniej pilne. Nie da się 

wszystkiego zrealizować w pierwszym roku. My jednak mamy możliwość działalności 

oddolnej  i mamy możliwość poruszenia społeczeństwa na zebraniach wiejskich gdzie  

mieszkańcy  decydują  o najdrobniejszych   sprawach  swojej wsi. Czyli  to oddolne 

działanie już funkcjonuje. 

Budżet obywatelski nie był takim priorytetem, żeby go  od razu  wprowadzać. 

Budżet obywatelski  jest w wysokości  0,5% budżetu gminy. 

 

Radna B.Błaszczykowska – uważa, że 0,5% to jest stanowczo za mało, można by zacząć 

od 1% , bo  potrzeby będą zdecydowanie wyższe. Mieszkańcy o tym budżecie mówią od 

dawna   i  na pewno wniosków  będzie bardzo dużo. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – z czegoś trzeba będzie zdjąć, żeby dać na ten cel. To co udało się 

wypracować, to jest  0,5% przychodów z  różnych podatków. 

W tej chwili jest ponad 800.000 zł  łącznie z funduszami sołeckimi i osiedlowymi do 

dyspozycji mieszkańców. 

Uważa, że ta kwota budżetu obywatelskiego jest adekwatna, wyważona  i  zapewniająca 

finansowanie na tym poziomie. 
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Ad  5.   

Wypracowanie opinii do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że wprowadzony Lokalny Program Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży był wymuszony ustawą o systemie oświaty . 

Był to taki pierwszy dokument, który miał inicjować wdrożenie nowego systemu 

wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Jednakże z uwagi na fakt, że gmina 

otrzymała środki finansowe na realizację projektu pn. „Szkoła Eksperymentu w Gminie 

Kłobucku” środki z tego programu będą przeznaczone właśnie na doposażenie szkół 

wiejskich  w urządzenia, które będą miały za zadanie likwidować bariery edukacyjne. 

Uznano, iż zasadnym będzie uchylenie tego Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, który był podjęty w 2016 roku. 

 

Radny T.Wałęga – zapytał, dlaczego mają to być szkoły na terenach wiejskich, a dlaczego 

nie szkoły na terenach miejskich. 

 

Kierownik EK S.Piątkowska – wniosek był składany na szkoły miejskie i wiejskie i na 

szkoły miejskie nie otrzymał dobrej punktacji . Natomiast teraz jest drugi nabór  i jesteśmy 

w trakcie przygotowywania wniosku  i w  przyszłym tygodniu zostanie przesłany do 

Urzędu Marszałkowskiego, czyli ponownie aplikujemy wnioski na szkoły miejskie. 

Ogólnie założenia tego programu były takie i nawet specjaliści  od razu o tym mówili, że 

łatwiej będzie pozyskać środki na szkoły wiejskie  dlatego, że ten  projekt łączył się po 

pierwsze z wykluczeniem  młodzieży wiejskiej, po drugie szkoły wiejskie zwłaszcza w 

naszym powiecie  i   gminie miały dużo niższe wyniki w egzaminach końcowych niż 

szkoły  miejskie. Dlatego też więcej punktów otrzymywało się za niskie wyniki w nauce w 

szkołach wiejskich. Natomiast  szkoły miejskie miały bardzo wysokie wyniki,  dlatego 

spodziewano  się, że może ten wniosek nie przejść z uwagi na te wysokie wyniki. W 

pierwszej kolejności  ta pomoc ma iść do młodzieży, która potrzebuje  tych zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych. 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała, czy coś się zmieniło jeżeli chodzi o wyniki na przestrzeni 

tego okresu do złożenia nowego wniosku, czy mamy większe szanse otrzymać środki. 

 

Kierownik EK S.Piątkowska – wyjaśniła, że zmieniły się kryteria składania tego wniosku. 

Nadmieniła, że został złożony protest i do tej pory nie otrzymano odpowiedzi. 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała, czy podejmując tą uchwałę nie wiedząc jakie będzie 



rozstrzygnięcie protestu i jaki będzie efekt złożenia nowego wniosku postępujemy 

prawidłowo, czy nie ograniczamy dostępu  młodzieży z terenu miasta Kłobuck do 

Lokalnego Programu Wspierania  Edukacji Dzieci Uzdolnionych. Czy nie można zrobić 

jakiegoś wyłączenia, wykluczenia, że nie dotyczy np. mieszkańców miasta. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że poza programem i poza tą uchwałą szkoły miejskie 

są dość mocno wspierane, żeby ta edukacja w szkołach była na wysokim poziomie. Jest 

robione wszystko żeby ten poziom nauczania nie spadł, a wręcz przeciwnie żeby rósł. 

 

Radna E.Kotkowska – ostatnia sesja pokazała nam ewidentnie, że w budżecie 

zaplanowano pomoc  dla dwóch  szkół Nr 1 i Nr 2: 

-projekt wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie 

dostosowania do wymagań ppoż, 

-projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku. 

 Szkoła Podstawowa Nr 3  już od wielu lat  prosi    o  remont boiska, zmianę nawierzchni, 

robienie czegoś wokół tej szkoły. Natomiast w projekcie nie ma   żadnych propozycji 

zmian  zapisanych o wsparcie tego otoczenia SP Nr 3. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – każda szkoła jest ważna. SP Nr 3 na pewno nie  pozostanie bez 

jakiegokolwiek wsparcia. Najpierw jednak musi być uporządkowana sprawa z 

targowiskiem. Szkoła ta znajduje się w sąsiedztwie targowiska i trudno wybudować 

najpierw boisko a potem na nim rozkładać stragany. Trzeba najpierw uregulować stan 

targowiska, uporządkować kwestię ul. Rómmla  i otoczenia szkoły. 

Na pewno nie w tym roku budżetowym będzie to wprowadzone. Po konsultacjach  z 

dyrektorem szkoły stwierdzono, że pilniejsza jest sprawa przebudowy bloku 

żywieniowego i placu zabaw dla małych dzieci. To są priorytety. 

SP Nr 3 jest  o tyle w komfortowej sytuacji, że ma halę sportową, więc uprawianie sportu 

nie jest problemem. Uważa, że  boisko wielofunkcyjne  jest potrzebne, ale nie jest ono 

najważniejsze  na ten moment w tej szkole. Jest to logiczne i sensowne działanie. 

 

Radny T.Wałęga – zapytała, czy były przeprowadzane jakieś analizy co może być 

powodem tego, że uczniowie  szkół  wiejskich  mają  gorsze wyniki w nauce  niż w 

mieście. 

 

Kierownik EK S.Piątkowska – na pewno klasy nie są liczne, bo obejmują od 8-15 osób, 

więc jest  to komfortowa  sytuacja  jeśli chodzi  o  naukę. Tak  naprawdę, to te analizy 

przeprowadzają dyrektorzy szkół  i robią je co roku, jest to ich zadanie, zresztą nawet i 

ustawowe  aby  zbadać dlaczego  wyniki  nauczania są  niskie i podjąć  takie  działania, 

żeby temu zapobiec. 
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Ad 6.    

Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Kłobuck  

do realizacji  projektu  „Anioł Stróż dla Seniora”  w ramach  Priorytetu IX. Włączenie 

społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla 

poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.   
 

      Z-ca Kierownika R.Jaszczyk - poinformował, że wniosek pn.”Anioł Stróż dla 

Seniora”został złożony przez Gminę Kłobuck z powierzeniem realizacji projektu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłobucku w związku z ogłoszonym przez 

Zarząd Województwa Śląskiego naborem projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

      Poziom dofinansowania wynosi 93%, poziom wkładu własnego 7%. Wkładem własnym ze 

strony gminy będą świadczenia wypłacane w formie zasiłków celowych dla osób 

starszych. Celem realizacji  projektu w ramach ww. naboru dot. rozwoju usług 

społecznych jest uruchomienie na terenie Gminy Kłobuck innowacyjnych usług 

społecznych dla osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, wraz z 

pomocą dla ich opiekunów faktycznych w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych, 

nowoczesnej usługi teleopieki, wsparcia opiekunów faktycznych. 

      GOPS w ramach projektu, pomocą obejmie seniorów zamieszkujących Gminę Kłobuck, 

będące osobami niesamodzielnymi, nieaktywnymi zawodowo w wieku 60+ wraz z ich 

otoczeniem, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wykluczone lub 

zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa lub więcej jednej z przesłanek 

określonych w art. 7 w/w ustawy, wymagające wsparcia w podstawowych, codziennych 

czynnościach domowych i życiowych. Działania dla Seniora w ramach projektu planuje 

się dostosować do indywidualnych jego potrzeb . Kwota  dofinansowania  wkładu 

własnego wynosi  43.093 zł. 

 

      Radna E.Kotkowska  zapytała, czy ten projekt łączy się z projektem powiatowym ”Senior 

Wigor” z lokalizacją w Przychodni Zdrowia. 

 

      Z-ca Kierownika R.Jaszczyk -wyjaśnił, że  jest to zupełnie co innego  i te programy nie 

mają ze sobą  nic wspólnego. 
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Ad 7.   

Wypracowanie opinii do  projektu uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Kłobuck do 

realizacji projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” w ramach Priorytetu IX. 

Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i  zdrowotnych – RIT. 

 

      Z-ca Kierownika R.Jaszczyk  poinformował, że wniosek pn.”Kłobuckie Centrum Usług 

Społecznych” został  złożony przez Gminę Kłobuck z powierzeniem realizacji projektu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłobucku w związku z ogłoszonym przez 

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Śląskiego naborem projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

      Poziom dofinansowania wynosi 93%, poziom wkładu własnego 7%. 

      Projekt jest próbą utworzenia na terenie Gminy Kłobuck, kompleksowego i 

zorganizowanego systemu wsparcia rodziny poprzez podniesienie dostępności i jakości 

usług świadczonych w lokalnej społeczności. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost 

wsparcia skierowanego do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

      Projekt realizowany będzie poprzez  utworzenie: 

      -systemu wsparcia dla rodziny składającego się z różnorodnych form pracy z rodziną 

(warsztaty dla rodziców, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, mediacje, pomoc 

interwenta kryzysowego, asystenta rodzinnego oraz asystenta dla osób z 

niepełnosprawnością), 

      -punktu świetlicowego „Kłobuś” dla dzieci. 

      Projekt jest komplementarny z rewitalizacją zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka 

poprzez przebudowę i rozbudowę budynku „Strzelnicy” na terenie OSiR w Kłobucku na 

potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. 

      Kwota dofinansowania w tym projekcie wynosi 50.793,75 zł – jest to 7% wkładu własnego. 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała czy budynek jest dostosowany do osób 

niepełnosprawnych, jeśli chodzi np. o toalety. 

Zapytała,  ile  na  terenie samej gminy Kłobuck  jest  wszystkich osób niepełnosprawnych. 

 

      Z-ca Kierownika R.Jaszczyk – nie posiada w tej chwili takiej wiedzy, udzieli odpowiedzi  

na sesji. 

 

Radny T.Wałęga  zapytał czy z Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych będą mogły 

korzystać tylko i wyłącznie osoby wykluczone, z niepełnosprawnością  czy też 

praktycznie wszystkie osoby  z  terenu rewitalizowanego  czyli  z terenu Gminy Kłobuck. 

 

      Z-ca Kierownika R.Jaszczyk – teren rewitalizowany jest wyznaczony i obejmuje nie całość  

tylko część . 

      Z  informacji  z  Instytucji  Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego  wynika  że na razie  można objąć pomocą tylko i wyłącznie 

osoby z terenu rewitalizowanego, chyba że nie będziemy mogli spełnić tych warunków 



żeby uczestniczyły te osoby, wówczas  można będzie rozszerzyć działalność na dalszy 

obszar. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski   wyjaśnił, że jeśli chodzi o  Centrum Usług Społecznych, to 

mówimy o budynku jako całości . 

      Wcześniej  była mowa o programach, które są ściśle zapisane  i na to dostaliśmy środki. 

      Połączyliśmy te elementy Centrum Usług Społecznych   z elementami  Centrum Integracji 

Społecznej  na ul. Harcerskiej, bo tam mamy budynek, ale część pomieszczeń będzie do 

wykorzystania dla Centrum Integracji Społecznej. Właśnie te elementy powodują , że 

możemy dla organizacji społecznej (w szerokim tego słowa znaczeniu)  udostępniać 

pomieszczenia dla ich celów statutowych. 

      Czyli drużyny młodzieżowe Znicza Kłobuck jak mają spotkania z rodzicami, będą mieli 

gdzie  je odbyć,  że jak przyprowadzą dzieci, to będą mogli również z tych urządzeń 

korzystać, bo  rodzinny park  rozrywki  jest ogólnodostępny, tam nie ma  wyszczególnione 

dla których dzieci. Wszystkie dzieci z całej gminy i  nie  tylko  gminy będą mogli z tego 

korzystać. Wewnątrz są te pomieszczenia przygotowane dla zajęć terapeutycznych, 

integracyjnych (zajęcia do południa w przeważającej części). Chciałby, aby ten obiekt 

służył również  innym organizacjom  do organizowania iwentów, spotkań, wystaw, żeby 

to Centrum żyło nie tylko tym głównym zadaniem,  ale służyło  ogólnie wszystkim. 
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Ad 8. 

Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku. 

 

      Z-ca Kierownika R.Jaszczyk   wyjaśnił, że uchwalenie nowego Statutu GOPS w Kłobucku 

podyktowane zostało: 

      1. GOPS w Kłobucku jako jednostka organizacyjna Gminy Kłobuck działa na podstawie 

statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym 

działalności podstawowej. Dotychczasowy statut został uchwalony 26 kwietnia 2009 r. 

uchwałą Nr 59/VII/2007 Rady Miejskiej w Kłobucku i był kilkakrotnie zmieniany 

uchwałami. Duża ilość   zmian w przepisach prawa oraz kilkakrotna nowelizacja 

dotychczasowego statutu spowodowała konieczność nadania nowego, w celu 

szczegółowego określenia aktualnego przedmiotu działalności GOPS w Kłobucku. 

2. GOPS w Kłobucku przystępując do realizacji projektu „Kłobuckie Centrum Usług 

Społecznych” zakładającego utworzenie punktu świetlicowego „Kłobuś”, zobligowany jest 

do ujęcia w podstawowym przedmiocie działalności Ośrodka wykonywania zadań z 

zakresu świadczenia usług w ramach pracy z dziećmi i rodzinami w Placówce Wsparcia 

Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej. 

3. W związku z realizacją projektu :”Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” 

zakładającego utworzenie stanowiska  „Kierownik projektu”  oraz „Kierownik świetlicy” 



występuje problem podległości służbowej w strukturze organizacyjnej ośrodka ze 

stanowiskiem „Kierownik Ośrodka”. W związku z powyższym dotychczasowe 

stanowisko ”Kierownik Ośrodka” przekształcone zostaje w stanowisko „Dyrektor 

Ośrodka”. 

Ponadto poprosił o przyjęcie autopoprawki dot. tytułu uchwały, powinno być: 

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kłobucku. 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała, czy Rada może nadać nowy Statut jednostce uchylając 

poprzedni. Czy nie powinno to się odbyć na zasadzie zmian i ujednolicenia  

obowiązującego statutu. 

 

      Z-ca Kierownika R.Jaszczyk   wyjaśnił, że sprawdzano w jednostkach takich jak GOPS w 

Kłobucku i stwierdzono że odbywa się to w ten sposób. Powyższy projekt konsultował z 

Wydziałem Nadzoru Prawnego w Katowicach i nie wnosili zastrzeżeń żeby podjąć  nową 

uchwałę i uchylić poprzednią. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – może wynika to z tego, że zmieniamy całkowicie strukturę 

zarządzania tą jednostką, nie będzie kierownika tylko dyrektor. 
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Ad. 9 .   

Sprawy różne. 

 

Spraw różnych nie wniesiono. 

 

 

 

Wobec    zrealizowania    porządku    posiedzenia,   Przewodniczący     Komisji     Edukacji  

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

      T. Kasprzyk    zamknął   o godz. 10:20  posiedzenie    komisji. 

   

Przewodniczył:    Tomasz Kasprzyk 

Protokołowała:    Kowalik Danuta    

 

 

  


