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Protokół 

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

z dnia 12 marca 2019r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz Pani 

Aneta Sitna Skarbnik Gminy Olesno, Pani Marlena Szulc Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Pan Piotr Górok Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, Pan Janusz 

Wojczyszyn Kierownik Wydziału Edukacji, Pan Ernest Hober Dyrektor Miejskiego Domu 

Kultury w Oleśnie, Pani Agnieszka Rosół Kierownik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Lokalami, Pan Jozef Bzdzion inspektor ds. ochrony środowiska. 

 

Tematy posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

4. Realizacja zadań gminy w zakresie pomocy społecznej: 

 zadania OPS (własne, zlecone, dodatki mieszkaniowe  i inne) 

 usługi opiekuńcze  

5. Podsumowanie działalności Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie za 2018 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 Piotr 

Gręda– Wiceprzewodniczący Komisji. Nieobecny był radny Marek Leśniak. 

 

Ad. 2  

Wiceprzewodniczący Piotr Gręda odczytał porządek obrad, który został zaopiniowany 

pozytywnie tj.4 głosy „za”. 

 

Ad. 3  

Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto pozytywnie, 4 głosami „za”. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie na temat realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej złożyła Pani 

Marlena Szulc Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.   

 

Marlena Szulc: Ustalenie kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat oraz trybu pobierania tych opłat stanowi jeden z istotnych elementów uchwały 

podjętej przez Radę Miejską  

W chwili obecnej jest 7 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u 30 podopiecznych. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenie 

schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym 

(zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej). Do zadań własnych Gminy należy 

również prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki (art.17 ust.2 

pkt 3 ustawy).  
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                   W związku z brakiem jednostek gminnych typu: schronisko dla bezdomnych, 

schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ośrodek przeprowadził 

postępowanie na podstawie zapytań ofertowych w przedmiocie zamówienia na w/wym 

ośrodki wsparcia w celu wyłonienia wykonawców. 

           W wyniku zapytania ofertowego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym 

ośrodek wzorem lat ubiegłych współpracować będzie z Miejskim Ośrodkiem dla Osób 

Bezdomnych i Uzależnionych w Opolu świadczącym wsparcie w zakresie odpowiadającym 

wymaganych form wsparcia. 

Liczba osób bezdomnych w Gminie Olesno zgodnie z przeprowadzonym rok rocznie 

liczeniem bezdomnych z inicjatywy OPS przy współpracy z oleskiej policji oraz straży 

miejskiej wynosi 11 osób. Osoby te podczas liczenia są poinformowane o możliwości 

skorzystania z dostępnych form pomocy jak w szczególności schronienie. Oświadczają na 

piśmie o braku zainteresowania o takiej formie pomocy. Poza tym osoby bezdomne otrzymują 

jeden ciepły posiłek oferowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie w stołówce w 

Restauracji Dworcowa w Oleśnie.  

Dodatki mieszkaniowe  - 61 odbiorców wrażliwych czyli osób korzystających z dodatku 

mieszkaniowego na łączna kwotę 26 311,15zł (w tym dodatek oraz ryczałt do dodatku). 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Program składa się z trzech modułów: 

1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; 

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH; 

3.MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA 

POSIŁKÓW W SZKOŁACH. 

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka 

trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy 

wskazane w ustawie  o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

Istotnym elementem programu jest także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego 

posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwi większą kontrolę 

nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad 

procesem ich przygotowywania. 

Kwota przeznaczona na ten program dla Gminy Olesno to dotacja w kwocie 322 000,00zł. 

Razem  z wkładem własnym to kwota  576 129,00 zł.  

Liczba osób objęta programem to 561. 

Z tego : 

- dzieci do 7 roku życia  - 99 

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 144 

- osoby dorosłe zwłaszcza chore, starsze i niepełnosprawne  - 287. 

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech 

form:  

1) posiłek – kwota  - 384 129,00 

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności – kwota – 192 000,00. 
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Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie za 2018 rok złożył 

Dyrektor MDK w Oleśnie Pan Ernest Hober. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu.  

 

Piotr Gręda: Podsumowując złożone sprawozdanie jakie Miejski Dom Kultury ma 

największe potrzeby ? 

 

Ernest Hober: Od lat niezmiennie jest to klimatyzacja i winda aby ułatwić dostęp do kultury 

osobom niepełnosprawnym. 

 

Ad. 6 

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 wnioskuje o zaproszenie Pana 

Krzysztofa Wiktora na następne posiedzenie komisji w celu przedstawienia 

swojej sytuacji życiowej 2 głosy „za” i 2 „wstrzymujące się”. 

 Wniosek Pani Justyny Bereska – Komisja negatywnie opiniuje wniosek o 

umieszczenie na liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno, ponieważ zgodnie z prawem 

Pani powinna złożyć wniosek w miejscu stałego zameldowania – 5 głosów 

„przeciw”.  

 

Ad. 7 

Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując je w następujący sposób: 

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. Wyjaśnień do projektu 

uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna Skarbnik Gminy. Komisja wstrzymała się od 

głosowania nad projektem uchwały. 

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna Skarbnik Gminy. Komisja 

wstrzymała się od glosowania nad projektem uchwały.  

 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2019. Zaopiniowano 

pozytywnie jednogłośnie tj. 4 głosy „za”. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan 

Józef Bździon inspektor ds. ochrony środowiska, który wyjaśnił, że jest to uchwala 

podejmowana rok rocznie a wynika to z obowiązku ustawowego. Zdaniem Pana 

Józefa Bździona problem bezpańskich psów był by rozwiązany, gdyby państwo 

wprowadziło obowiązek czipowania wszystkich psów. 

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie nieruchomości Gminy 

Olesno. Zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie tj. 4 głosy „za”. Wyjaśnień do 

projektu uchwały udzieliła Pani  Agnieszka Rosół Kierownik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Lokalami. 

 w sprawie przekształcenia ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Powstańców Śląskich w Oleśnie poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zaopiniowano pozytywnie 

stosunkiem głosów 2 „za” i 2 „wstrzymujące się” 

 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno. 

Zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie tj. 4 głosy „za”. 
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 w sprawie zmiany siedziby Publicznego Przedszkola w Wachowie. Zaopiniowano 

pozytywnie jednogłośnie tj. 4 głosy „za”. 

Wyjaśnień do uchwał oświatowych udzielił Pan Janusz Wojczyszyn Kierownik Wydziału 

Edukacji, który poinformował, że w tym temacie były już podejmowane przez radę uchwały 

intencyjne. Do przedmiotowych uchwał otrzymaliśmy pozytywne opinie Kuratorium Oświaty 

w związku z czym możemy przejść do podjęcia właściwych uchwał. Pan Wojczyszyn 

poinformował, że docelowo Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ma być szkołą dla klas 1-3 a 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ma być szkolą dla klas 4-8. Ponadto podczas dyskusji 

poruszono kwestie związane ze zmniejszającą się ilością uczniów a co za tym idzie redukcją 

etatów oraz kosztami utrzymania szkół wiejskich. 

 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Olesno. Komisja wstrzymała się od głosowania nad projektem uchwały. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała:         Wiceprzewodniczący Komisji 

                Polityki Społecznej 

 

Teresa Skrzydło       Piotr Gręda 


