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Protokół 

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

z dnia 3 marca 2020r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz Pani 

Aneta Sitna Skarbnik Gminy Olesno, Pan Janusz Wojczyszyn Kierownik Wydziału Edukacji, 

Pan Ernest Hober Dyrektor MDK w Oleśnie, Pan Piotr Górok Podinspektor ds. gospodarki 

komunalnej, Pani Żaneta Halska Inspektor ds. administracyjnych. 

 

 

Tematy posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Realizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie Olesno. 

5. Podsumowanie działalności Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie za 2019 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. Nieobecni radni Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący odczytał porządek obrad, który został zaopiniowany pozytywnie – 3 głosów 

„za”.  

 

Ad. 3  

Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie tj. 3 głosy „za”. 

 

Ad. 5 

Informacji na temat działalności Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie za 2019 rok udzielił 

Pan Ernest Hober, który omówił sprawozdanie stanowiące załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 4 

Komisja zapoznała się z informacją na temat wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w 

Gminie Olesno, którą przedstawiła Pani Żaneta Halska: 

- program ferii zimowych organizowanych w szkołach podstawowych w roku 

szkolnych 2019/2020 – przedmiotowe informacje stanowią załącznik nr 2 do 

protokołu. 

 

Dofinansowanie Burmistrza Olesna do ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020: 

 

 Placówka Otrzymana kwota dofinansowania 

1. 

 

PSP   BODZANOWICE 2 000,- 
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2. PSP   BORKI  WIELKIE 2 200,- 

3. PSP   SOWCZYCE 3 000,- 

4. PSP   WACHÓW 3 000,- 

5. PSP   WOJCIECHÓW 3 000,- 

6. PSP NR 1 OLESNO    800,- 

7. PSP NR 2 OLESNO    3 000,- 

8. PSP NR 3 OLESNO    6 000,- 

Łącznie: 23 000,- 

 

 

Ad. 6 

Komisja przeanalizowała wnioski o przydzielenie lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy 

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

 

 wniosek Pana Rafała Banasika – Komisja negatywnie opiniuje wniosek o 

umieszczeniu na liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno – 3 głosów „przeciw”. 

 wniosek Pani Marii Reimann – Komisja negatywnie opiniuje wniosek o 

umieszczeniu na liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno – 3 głosów „przeciw”. 

 wniosek Pani Eweliny Wiendlochy – Komisja negatywnie opiniuje wniosek o 

umieszczeniu na liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno – 3 głosów „przeciw”. 

 

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 uchylenia opłaty od posiadania psów. Szczegółowych wyjaśnień do 

projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna – zaopiniowano pozytywnie z 1 głosem 

„wstrzymującym się”. 

4) w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 – 2023 – 

zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

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

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Olesno – zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

6) 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 
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oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno – zaopiniowano pozytywnie, 

jednomyślnie. 

7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na 

lata 2020-2022. Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Janusz 

Wojczyszyn – zaopiniowano pozytywnie z 1 głosem „wstrzymującym się”. 

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

Olesno – zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie 

Gminy Olesno – zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała:             Przewodniczący 

        Komisji Polityki Społecznej 

Karolina Wiktor        

                Marek Leśniak  
 

 


