Protokół
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
z dnia 18 grudnia 2018r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz Pani
Aneta Sitna Skarbnik Gminy Olesno, Pan Krzysztof Dydyna Kierownik Wydziału
Urbanistyki, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pan Roman Kokot Kierownik
Wydziały Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami, Pani Agnieszka Rosół Inspektor ds.
gospodarki nieruchomościami.
Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wnioski do budżetu na 2019r.
4. Analiza wniosków mieszkaniowych i wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.
5. Analiza materiałów sesyjnych.
6. 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 i zaproponował, aby do porządku
dodać punkt 4a wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji, propozycja Przewodniczącego
została zaopiniowana pozytywnie – 5 głosy „za”.
Ad. 3
Komisja zapoznała się z projektem budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. Szczegółowych
informacji w tym temacie udzieliła Pani Aneta Sitna.
Komisja poprosiła o zorganizowanie szkoleniowego spotkania dla nowej Rady Miejskiej w
sprawie konstrukcji i zasad uchwalania budżetu Gminy. Spotkanie odbędzie się 27.12.2018r.
o godz. 1045.
Informacji na temat zadań inwestycyjnych zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2019
udzielił Pan Krzysztof Dydyna.
Komisja nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu.
Ad. 4
Komisja przeanalizowała wnioski o przydzielenie lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy
Olesno. Informacji na temat przedmiotowych wniosków udzielił Pan Roman Kokot.
 wniosek Pani Izabeli Dąbrowskiej – Komisja negatywnie opiniuje wniosek o
umieszczeniu na liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno – 5 głosy „przeciw”. Komisja sugeruje
podjęcie pracy przez wnioskodawczynię.
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 wniosek Pani Katarzyny Lipińskiej – Komisja negatywnie opiniuje wniosek o
umieszczeniu na liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno – 5 głosy „przeciw”.
Radny Artur Paluch uaktualnił sytuację bieżącą do wniosku Pana Andrzeja Ceglarka, który
oczekuje obecnie na liście osób uprawnionych do najmu lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno.
Ad. 4a
Komisja wybrała ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej
w osobie radnego Piotr Grędy – 5 głosów „za”.
Ad. 5
Komisja przeanalizowała i zaopiniowała następujące projekty uchwał:
1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2019 r. Szczegółowych wyjaśnień do
projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna – zaopiniowano pozytywnie 3 głosami
„za” i 2 „wstrzymującymi się”.
2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegółowych wyjaśnień
do projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna – zaopiniowano pozytywnie 4 głosami
„za” i 1 „wstrzymującym się”.
3) w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok. Szczegółowych wyjaśnień do
projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna – nie zaopiniowano ze względu na brak
projektu.
4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna – nie
zaopiniowano ze względu na brak projektu.
5) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno –
zaopiniowano pozytywnie 5 głosów „za”.
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna
zaopiniowano pozytywnie 5 głosów „za”.
7) w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/457/18 z dnia 6 listopada 2018 roku.
Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Agnieszka Rosół - –
zaopiniowano pozytywnie 5 głosów „za”.
8) w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Olesno na lata 2017-2032” zaopiniowano pozytywnie 5 głosów „za”.
9) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie
sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania na terenie miasta Olesna zaopiniowano pozytywnie 5 głosów „za”.
10) w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom
w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zaopiniowano pozytywnie
5 głosów „za”.
Ad. 6
Komisja złożyła następujące wnioski:
1) wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i postoju na odnodze ul. Bruna Aleksandra
wzdłuż parkingu za salą gimnastyczną PSP nr 1 w Oleśnie – 5 głosów „za”.
2) poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie oświetlenia dedykowanego na
przejściach dla pieszych na ul. Pieloka i ul. Wielkie Przedmieście (obok MDK) w
Oleśnie – 5 głosów „za”.
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3) zakup przez gminę urządzenia dron w celu monitorowania jakości powietrza na jej
terenie – 5 głosów „za”.
4) rozpoznać możliwość pozyskania nowej powierzchni lokalowej z zasobu prywatnego
na terenie Gminy Olesno – 5 głosów „za”.
5) ze względów bezpieczeństwa wyburzyć budowę domu przedpogrzebowego na ul.
Akacjowej w Oleśnie – 5 głosów „za”.
Komisja prosi o rozważenie możliwości przywrócenia reprezentanta Rady Miejskiej w
Oleśnie w Społecznej Radzie ZOZu w Oleśnie – 5 głosów „za”.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Karolina Wiktor

Przewodniczący Komisji
Polityki Społecznej
Marek Leśniak
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