Protokół
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
z dnia 19 lutego 2019r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz Pani
Aneta Sitna Skarbnik Gminy Olesno, Pan Janusz Wojczyszyn Kierownik Wydziału Edukacji,
Pani Ewa Cichoń Dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego, Pani Halina Szklanny Dyrektor
Oleskiej Biblioteki Publicznej, Pan Roland Fabianek Starosta Oleski, Pan Andrzej Prochota
Dyrektor ZOZ w Oleśnie, Pan Piotr Górok Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, Pani
Ismena Machnik Podinspektor ds. gospodarki odpadami, Pani Agnieszka Rosół Kierownik
Wydziału Nieruchomościami i Lokalami.
Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Stan służby zdrowia w powiecie oleskim.
5. Podsumowanie działalności Muzeum Regionalnego i Biblioteki Miejskiej
w 2018r.
6. Realizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie Olesno.
7. Analiza wniosków mieszkaniowych i wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.
8. Analiza materiałów sesyjnych.
9. Sprawy bieżące.
Ad. 1
Posiedzenie Komisji otworzył i po stwierdzeniu quorum obradom przewodniczył Pan Marek
Leśniak.
Ad. 2
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosów
„za”. Na posiedzenie spóźnił się radny Piotr Gręda godz. 1145.
Ad. 3
Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie tj. 4 głosy „za”.
Ad. 4
Informacji na temat służby zdrowia w powiecie oleskim udzielili Pan Roland Fabianek i Pan
Andrzej Prochota, którzy poinformowali, że sytuacja w służbie zdrowia nadal jest bardzo
trudna a dodatkowo 1 kwietnia 2019 roku kończy się termin obowiązkowego dostosowania
infrastruktury szpitalnej do ministerialnych wymogów sanitarnych na co są potrzebne
olbrzymie środki finansowe.
Do posiedzenia dołączył radny Piotr Gręda.
Podczas rozmowy poruszono następujące zagadnienia:
- normy zatrudnienia dla personelu pielęgniarskiego;
- zmiana systemu ratownictwa medycznego - operator będzie wyłaniany na terenie
województwa;
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-

finansowanie ZOZ w Oleśnie, w tym trudna współpraca z lekarzami podstawowej
opieki zdrowotnej;
uświadamianie pacjentów nt. swoich praw w zakresie świadczeń zdrowotnych
względem podstawowej opieki zdrowotnej oraz zgłaszanie osób do systemu EWUŚ;
remont oddziałów w szpitalu (II etap remontu interny zakończy się w sierpniu
bieżącego roku);
lądowisko dla helikopterów przy szpitalu;
funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego;
zmniejszenie o 41 ilości łóżek w szpitalu;
brak rejonizacji i przyjmowanie ponad 40% pacjentów spoza powiatu oleskiego;
problem z pacjentami starszymi zostawianymi przez rodzinę w szpitalu na święta
wakacje oraz z pacjentami bezdomnymi, którzy powinni przebywać w domach opieki
społecznej a blokują miejsca innym pacjentom.

28 lutego 2019 roku odbędzie się konwent starostów województwa opolskiego w sprawie
sytuacji w służbie zdrowia.
Ad. 5
Informacji na temat działalności Oleskiego Muzeum Regionalnego za 2018 rok udzieliła Pani
Ewa Cichoń. Sprawozdanie z działalności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Informacji na temat działalności Oleskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok udzieliła Pani
Halina Szklanny. Sprawozdanie z działalności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 6
Komisja zapoznała się z informacją na temat wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w
Gminie Olesno, którą przedstawił Pan Janusz Wojczyszyn:
- program ferii zimowych organizowanych w szkołach podstawowych w roku
szkolnych 2018/2019 – przedmiotowe informacje stanowią załącznik nr 3 do
protokołu.
Dofinansowanie Burmistrza Olesna do ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Placówka
PSP Bodzanowice
PSP Borki Wielkie
PSP Nr 3 Olesno
PSP Sowczyce
PSP Wachów
PSP Wojciechów
PSP Nr 1 Olesno
PSP Nr 2 Olesno
Łącznie:

Otrzymana kwota dofinansowania
3 000,3 000,7 000,3 000,3 000,3 000,3 000,7 000,32 000,-
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Ad. 7
Komisja przeanalizowała wnioski o przydzielenie lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy
Olesno. Informacji na temat przedmiotowych wniosków udzielił Pan Piotr Górok.
 wniosek Pana Krzysztofa Wiktora – Komisja podtrzymuje swoje stanowisko z dnia
30.10.2018r.
 wniosek Pani Sylwii Piotrowskiej – Komisja negatywnie opiniuje wniosek o
umieszczeniu na liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno – 5 głosów „przeciw”.
Ad. 8
Komisja przeanalizowała następujące projekty uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok. Szczegółowych wyjaśnień do
projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna – nie zaopiniowano.
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 wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.
Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Agnieszka Rosół–
zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie.
4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Agnieszka Rosół–
zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie.
5) w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów. Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani
Agnieszka Rosół – zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie.
6) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty. Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Ismena
Machnik, która poinformowała o konieczności podwyżki cen za odbiór odpadów,
która są spowodowana zwiększającymi się opłatami za składowanie odpadów
komunalnych oraz wskazywaniem w deklaracjach liczby osób niezgodnych ze stanem
faktycznym (największy problem w zabudowie wielorodzinnej na terenie Olesna) –
zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie.
Ponadto Pan Janusz Wojczyszyn poinformował, że w przypadku uzyskania pozytywnej opinii
opolskiego kuratorium oświaty do porządku obrad na sesji zostaną wprowadzone dodatkowo
3 projekty uchwał:
- w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno,
- w sprawie przekształcenia ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Powstańców Śląskich w Oleśnie poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
- w sprawie zmiany siedziby Publicznego Przedszkola w Wachowie.
Ad. 9
Komisja wystosowała następujące wnioski:
a) zabezpieczenie środków finansowych na stworzenie w
Regionalnym stałej wystawy etnograficznej – 5 głosów „za”.

Oleskim

Muzeum
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b) zabezpieczenie terenu wokół zabytkowego muru przy ul. Lompy w Oleśnie, przed
zanieczyszczeniami zwierząt – 5 głosów „za”.
c) opracowanie tablic oraz map przewodników informujących o miejscach historycznych
na terenie Olesna – 5 głosów „za”.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący
Komisji Polityki Społecznej

Karolina Wiktor
Marek Leśniak
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