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Protokół 

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

z dnia 28 stycznia 2020r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz Pan 

Janusz Wojczyszyn Sekretarz Gminy Olesno, Pani Marlena Szulc Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Oleśnie, Pani Aneta Sitna Skarbnik Gminy Olesno, Pani Agnieszka 

Rosół Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, Pan Piotr Górok Podisnpektor ds. 

gospodarki komunalnej, Pan Józef Bzdzion Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa, 

Pani Ismena Machnik Inspektor ds. gospodarki odpadami. 

 

Tematy posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej w okresie jesienno-zimowym w Gminie 

Olesno 

5. Ustalenie planu pracy Komisji na 2020 rok. 

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

7. Analiza materiałów sesyjnych. 

8. 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 – 3 głosy „za”.  

 

Ad. 3  

Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto pozytywnie, 3 głosami „za”. 

 

Godz. 12:30 do posiedzenia dołączył radny Piotr Gręda. 

  

Ad. 4 

Informacji na temat realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w Gminie Olesno w 

okresie jesienno-zimowym udzieliła Pani Marzena Szulc, która poinformowała, że placówka 

stale monitoruje osoby bezdomne oraz oferuje im pobyt w noclegowni, zasiłki celowe i 

okresowe, natomiast ciepłe posiłki zapewnia restauracja na dworcu w Oleśnie. 

Osoby bezdomne jednak odmawiają pobytu w noclegowniach ze względu na surowe przepisy 

w nich obowiązujące zasiedlając tym samym piwnice i pustostany w których ogrzewają się na 

własną rękę stwarzając przy tym duże zagrożenie dla siebie i innych. 

Jeśli chodzi o usługi opiekuńcze to jest deficyt opiekunek a osób samotnych przybywa. 

Ośrodek prowadzi akcję „Podziel się ciepłem” - każdy, kto chce się podzielić ciepłymi 

rzeczami w dobrym stanie, może zostawić je na wieszaku, a potrzebujący bez skrępowania 

mogą korzystać z pozostawionej tam odzieży, a także prowadzi pomoc żywnościową. 

 

Przewodniczący podziękował za udzielone informacje. 
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Ad. 5 

Komisja ustaliła plan pracy na 2020 rok, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad.6 

Komisja przeanalizowała wniosek mieszkaniowy: 

 

 

Wniosek Pani Katarzyny Tobiś – Komisja pozytywnie opiniuje wniosek o umieszczeniu na 

liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Olesno – 4 głosy „za”. 

 

Informacji na w/w tematy udzielił Pan Piotr Górok. 

 

Ad.7 

Komisja przeanalizowała następujące projekty uchwał: 

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. Szczegółowych wyjaśnień do 

projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna – zaopiniowano pozytywnie, 

jednomyślnie. 

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna – 

zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

3) w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników 

do sądów powszechnych – zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

4) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach 

uzupełniających do sądów powszechnych – zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

5) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji 

o kandydatach na ławników – zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. 

Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Agnieszka Rosół – 

zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. 

Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Agnieszka Rosół – 

zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. 

Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Agnieszka Rosół – 

zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. 

Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Agnieszka Rosół – 

zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

10) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy 

Olesno. Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Agnieszka 

Rosół – zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

11) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty – zaopiniowano  1 głosem „za”, 3 „wstrzymujące się” 

12) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Olesno – zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 
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Szczegółowych wyjaśnień do w/w uchwał udzieliła Pani Ismena Machnik, która 

poinformowała, że podwyżki opłat wynikają z przeprowadzonego przetargu oraz 

opłaty marszałkowskiej, która ostatnio znacząco wzrosła. Zmianie ulega także system 

rozliczania z gminą z ryczałtu, od ilości faktycznie odebranych ton. Pani Ismena 

przedstawiła ponadto kalkulację stawek oraz zwolnień dla osób kompostujących w 

porównaniu do oferty przedstawionej przez firmę w ofercie przetargowej (zał. nr 1 do 

protokołu). Przedmiotowa podwyżka opłat powinna być wystarczająca na pokrycie 

kosztów wywozu odpadów bez dopłaty gminy.  

 

13) w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Olesno  na modernizację ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno. Szczegółowych wyjaśnień do projektu 

uchwały udzielił Pan Józef Bzdzion – komisja wnioskuje o doprecyzowanie zapisów 

jej treści i przesunięcie rozpatrzenia na sesję lutową. 

 

Ad. 8 

Komisja wysłuchała informacji o stanie oświaty w Gminie Olesno, której udzieliła Pan Janusz 

Wojczyszyn. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała:          Przewodniczący Komisji 

 

Karolina Wiktor        Marek Leśniak 


