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Protokół 

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz 

Aneta Sitna Skarbnik Gminy Olesno, Pan Piotr Górok Podinspektor ds. gospodarki 

komunalnej, Pan Janusz Wojczyszyn Kierownik Wydziału Edukacji, Pan Krzysztof Dydona 

Kierownik Wydziały Urbanistyki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

 

Tematy posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok. 

5. Analiza wniosków mieszkaniowych i wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. 

6. Analiza materiałów sesyjnych. 

7. Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1 

Posiedzenie Komisji otworzył i po stwierdzeniu quorum obradom przewodniczył Pan Marek 

Leśniak – Przewodniczący Komisji.  

 

Ad. 2  

Przewodniczący Marek Leśniak odczytał porządek obrad, który został zaopiniowany 

pozytywnie jednogłośnie tj. 5 głosów „za”. 

 

Ad. 3  

Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto pozytywnie jednogłośnie tj. 5 głosów „za”. 

 

Ad. 4 

Komisja opracowała plan pracy komisji na 2019 rok. Przedmiotowy plan stanowi załącznik nr 

1 do protokołu. 

 

Ad. 5 

Komisja przeanalizowała wnioski o przydzielenie lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy 

Olesno. Informacji na temat przedmiotowych wniosków udzielił Pan Piotr Górok. 

 

 wniosek Pani Magdaleny Woźny – Komisja negatywnie opiniuje wniosek o 

umieszczeniu na liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno ze względu na nie spełnianie wymogów 

formalnych – 5 głosów „wstrzymujące się”. 

 wniosek Pana Krzysztofa Kuzaja – Komisja negatywnie opiniuje wniosek o 

umieszczeniu na liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno ze względu na nie spełnianie wymogów 

formalnych – 5 głosów „za”. 

 wniosek Pana Jacka Wizor – Komisja wstrzymuje się od zaopiniowania wniosku o 

umieszczeniu na liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno do czasu podjęcia pracy i dostarczenia 

zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. 
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Ad. 6 

Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych: 

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok – wyjaśnień do projektu uchwały 

udzieliła Skarbnik Gminy Pani Aneta Sitna. Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej – 

wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy pani Aneta Sitna. Komisja nie 

opiniowała projektu uchwały. 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno – zaopiniowano pozytywnie 

jednogłośnie tj. 5 głosów „za”.  Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Krzysztof  

Dydyna Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna – 

zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie tj. 5 głosów „za”.  Wyjaśnień do projektu 

uchwały udzieliła pani Agnieszka Rosół inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno – 

zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie tj. 5 głosów „za”. ”.  Wyjaśnień do projektu 

uchwały udzieliła pani Agnieszka Rosół inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. 

 w sprawie zamiaru zmiany siedziby Publicznego Przedszkola w Wachowie – 

zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie tj. 5 głosów „za”.  Szczegółowych wyjaśnień do 

projektu uchwały udzielił pan Janusz Wojczyszyn Kierownik Wydziału Oświaty. 

 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych 

niektórych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olesno w latach szkolnych 

2019/2020 - 2022/2023 – zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie tj. 5 głosów „za”. 

Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Janusz Wojczyszyn 

Kierownik Wydziału Oświaty. 

 w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Powstańców Śląskich w Oleśnie poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – zaopiniowano pozytywnie 

jednogłośnie tj. 5 głosów „za” Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzielił 

pan Janusz Wojczyszyn Kierownik Wydziału Oświaty. 

 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu 

pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035” w 

ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) 

Strategia rozwoju elektromobilności” – zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie tj. 5 

głosów „za”.  Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan  Jerzy Chęciński 

Wiceburmistrz Olesna. 

 w sprawie zasad uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie 

Senior + – zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie tj. 5 głosów „za”.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:          Przewodniczący Komisji 

                Polityki Społecznej 

 

Teresa Skrzydło       Marek Leśniak 


