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Protokół Nr 28/2017
wspólnego posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 24 kwietnia 2017 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
1. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:
1.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał:

a) w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu nr 5 w Zdzieszowicach ul. Zielona 19
nazwy” TĘCZOWA PIĄTKA”
b) roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania Rodziny za 2016 rok oraz
potrzeby związane z realizacją tych zadań.
c) sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zdzieszowicach za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na
rok 2017.
d) ocena zasobów pomocy społecznej w 2016 roku w Gminie Zdzieszowice.
2. Wyjazdowa II część komisji dla zilustrowania dalszego stanu mienia gminnego w tym
budynku samorządowego Piastów 1A, Kina Odrodzenie oraz boisk wraz infrastrukturą
w Januszkowicach, Krępnej i Żyrowej.
3. Wolne wnioski uwagi i inne sprawy
III. Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie przebiegało zgodnie z w/w porządkiem;
Ad-a. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia
Publicznemu Przedszkolu nr 5 w Zdzieszowicach ul. Zielona 19 nazwy” TĘCZOWA
PIĄTKA”.
Ad -b/c/d. Całość materiału związanego z corocznym sprawozdaniem z działalności
i wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach za
2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 w tym roczne
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania Rodziny za 2016 rok oraz potrzeby
związane z realizacją tych zadań oraz ocenę zasobów pomocy społecznej w 2016 roku w
Gminie Zdzieszowice - omówiła kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zdzieszowicach pani Renata Nachtygal. Podczas gorliwej dyskusji tego drażliwego tematu

społecznego zawnioskowano o zwrócenie się do pani Burmistrz o jak najszybsze podjęcie
działań w sprawie poprawy potrzeb lokalowych dla pracowników MGOPS w Zdzieszowicach
przystosowując pomieszczenia byłego hotelu lub budynek po zamkniętym przedszkolu na
ulicy Karola Miarki. Temat ciasnoty i braku komfortu pracy przy coraz większej ilości
zadaniach, jakie zostają przekazane do OPS ( w 2016r.- 500+) stawia przed pracownikami tej
jednostki organizacyjnej gminy wielkie wyzwania. Załatwianie spraw związanych
z problemami rodzinnymi, często bardzo trudnymi i skomplikowanymi wymagają skupienia
i indywidualnych dyskretnych rozmów. Obecne warunki są bardzo trudne, w niewielkich
pokojach pracują po 3 osoby a OPS dysponuje budżetem ok. 10 min. Większość tej kwoty to
są świadczenia dla ludzi, gdzie, wydawane są decyzje administracyjne. Dlatego wskazane jest
radykalne polepszenie warunków pracy pracowników OPS Zdzieszowice, na co zwracała już
w tej kadencji Komisja Rewizyjna natomiast Komisja Społeczna podnosi temat po raz
kolejny.
Ad-2. Wyjazdowa część komisji rozpoczęła się od wizytacji zewnętrznej budynku
samorządowego Piastów 1A, w którym to są zlokalizowane, świetlica Środowiskowa oraz
pomieszczenia usługowe (klucznik -A G D - kaletnik - biuro działkowca - krawcowa -fotograf
- biuro usługowe - pomieszczenie klubu wędkarskiego(Staropolanka) oraz magazyn obrony
cywilnej. Z podnajmu corocznie wpływa do kasy gminnej około 20 000, 00 zł. Jednakże
budynek jest pozostawiony sam sobie stąd obskurny wygląd zewnętrzny i niedoinwestowanie
do aktualnych standardów. Wobec powyższego członkowie komisji zasugerowali o zlecenie
wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku, chociaż sugestią podnajemców jest
wykonanie ocieplenia zewnętrznego wraz z pomalowaniem. Kolejnym punktem zilustrowania
mienia gminnego był budynek Kina Odrodzenie, który to posiada n/w pomieszczenia
spełniające standardy dzisiejszych oczekiwań.
- salę widowiskowo-kinową z widownią na 367 miejsc (182 parter +185 balkon),
- scenę o wymiarach 12mxl0m, z oświetleniem regulowanym,
- orkiestron,
- kawiarenkę (bufet uruchamiany jest okazjonalnie),
- garderoby,
- przestronny holi,
- palarnię,
- toalety,
- kasę biletową,
- pomieszczenia administracyjne.
Do prowadzenia zajęć kulturalnych przystosowano pomieszczenia zaplecza obiektu. Są to:
- sala taneczna,
- sala plastyczna,
- sala ceramiczna,
- sala prób zespołów muzycznych,
- sala śpiewu,
- sala prób orkiestry dętej AMR
Zajęcia sekcji teatralnej odbywają się na scenie Sali widowiskowej.
Z bieżących potrzeb inwestycyjnych i sprostaniu wymagań to:
A. Ocieplenie dachu, najlepiej styropapą 30 cm, (dach był robiony w 2003) r.
B. Pomalowanie elewacji budynku (widoczne zacieki ,pęknięcia farby, malowany w
2006
C. Zakupić ekran kinowy zwijany (pozwoli na powiększenie sceny i lepsze jej
wykorzystanie)

Ze względu na dość obszerną i czasochłonną penetrację obiektu komisja nie
zrealizowała wizyt na boiskach w Januszkowicach, Krępnej i Żyrowej przekładając
ten temat na posiedzenia w miesiącu maju.
IV. Podjęto następujące wnioski:
A. Zaapelować do pani Burmistrz o wszczęcie prac przygotowawczych dla:
•

Podjęcia działań w celu wykonania oceny możliwości zmiany sposobu
użytkowania pomieszczeń hotelowych (hala sportowa) na pomieszczenia, jako
mieszkania chronione na potrzeby mieszkańców lub dla MGOPS i Ośrodek
Profilaktyki i Wspierania Rodziny.
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•

Przygotowania ekspertyzy dla budynku samorządowego Piastów 1A

•

Zaplanowanie remontu dachu budynku kinowego oraz remont elewacji i

jP. 5i

uwzględnienie realizacji prac w budżecie na następne lata.
"
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A. Zapoznanie się z stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy z
uwzględnieniem ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.
B. Wypracowanie stanowiska komisji z wykonania budżetu za 2016 rok
C. Omówienie materiałów sesyjnych
D. Wyjazdowa II część komisji dla zilustrowania dalszego stanu mienia gminnego boiska
LKS wraz infrastrukturą w Januszkowicach, Krępnej i Żyrowej.
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TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:
GODZINA:

Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Wilczek Józef - Przewodniczący posiedzenia
2) Adamski Piotr
3) Grądalska Rita
4) Hankus Mirosław
5) Józefiok Zbigniew
6) Kampa Maria
7) Kazik Klaudia
8) Kowalski Karol
9) Kuska Jan
10) Labisz Brygida
11) SchwedaEwa
12) Skóra Marek
13) Wenio Stanisław

Protokołował/a:
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