PROTOKÓŁ Nr 11 /14
Ze wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury
Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
w dniu 10 listopada 2014r.
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Barbara Wacławiak – Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury oraz Marek Sijer –
Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności radnych znajduje się w teczkach z protokołami posiedzeń
komisji.
Prowadzący posiedzenie przedstawili proponowany porządek posiedzenia,
który Komisja ds. Rodziny przyjęła: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, Komisja
Oświaty przyjęła: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w październiku 2014r.
2. Informacja na temat korzystania przez uczniów z Pływalni „ Opoczyńska
Fala w Opocznie”.
3. Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Ad.pkt.1.
Prowadząca posiedzenie poinformowała, że protokoły z posiedzenia komisji
w październiku były do wglądu w Biurze Rady.
Komisja ds. Rodziny głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła
protokół z posiedzenia komisji w październiku.
Komisja Oświaty głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji w październiku.
Ad. pkt. 2.
Adamczyk Grzegorz – p.o. dyr. Pływalni w Opocznie –
poinformował,
że uczniowie z terenu gminy Opoczno korzystają z Krytej Pływalni w ramach
wejść grupowych oraz z karnetów indywidualnych. Dyrektorzy szkół decydują
o podziale przyznanych środków na wejścia zbiorowe uczniów podczas zajęć
wychowania fizycznego.
Informacja Wydziału Oświaty dotycząca korzystania przez dzieci z Krytej
Pływalni stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Kądziela Rafał – radny – miała być poszerzona oferta – rehabilitacyjna.
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Adamczyk Grzegorz – p.o. dyr. Pływalni w Opocznie – mamy stół do
rehabilitacji kamieniami – łóżko nefrytowe i rehabilitacja wodna, ale jest
nieduże zainteresowanie. Ceny nie są wygórowane. Może w okresie zimowym
będzie więcej chętnych na zabiegi.
Wacławiak Barbara – radna – czy karnety zwiększyły ilość dzieci
korzystających z Pływalni?
Adamczyk Grzegorz – p.o. dyr. Pływalni w Opocznie – po wprowadzeniu
karnetów więcej dzieci i młodzieży korzysta z Pływalni.
Komisja informację przyjęła do wiadomości.
Ad. pkt. 3.
Rożej Marianna – Pań. Pow. Inspektorat Sanitarny – w Opocznie – przedstawiła
informację na temat promocji zdrowia, higieny, ilości zachorowań.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Poinformowała, że na terenie gminy pojawiły się przypadki gruźlicy.
Współpracujemy z nauczycielami w zakresie kampanii informatycznej
dotyczącej uzależnień. W Polsce nie ma zachorowań na Ebolę. Placówki
medyczne są przygotowane na leczenie przypadków Eboli.
Kądziela Rafał – radny – u nas jest znieczulica, obojętność i to też jest epidemia.
Na naszych oczach umierają ludzie bezdomni.
Rożej Marianna – Pań. Pow. Inspektorat Sanitarny – w Opocznie – są osoby
chore, nieradzące sobie w życiu, biedne. Muszą być rozwiązania systemowe,
brakuje koordynacji rozwiązań.
Wacławiak Barbara – radna – osoby ukończyły studia w tym temacie i nie mają
pracy. Powinno być również obowiązkowe badanie rtg – płuc.
Szczepaniak Alicja – radna – powinni być obowiązkowe szczepienia przeciwko
brodawczakowi.
Rożej Marianna – Pań. Pow. Inspektorat Sanitarny – w Opocznie – szczepienia
powinny być obowiązkowe, rozmawiam z wieloma rodzicami i decydują się na
szczepienie dzieci. Miały być osobne poradnie dla dzieci zdrowych i dzieci
chorych, a w rzeczywistości dzieci są szczepione z osobami chorymi
i starszymi. Najważniejsza jest świadomość mieszkańców.
Ziółkowski Bernard – OPS – osoby bezdomne są kierowane do Stąporkowa
i noclegowni w Piotrkowie Ttryb. W Opocznie była noclegownia, ale została
zlikwidowana.
Wacławiak Barbara – radna – w wielu przypadkach pacjent jest zabierany
z ulicy do Szpitala, ma podaną kroplówkę i jest wypisany do domu.
Skorupski Włodzimierz – Pow. Lekarz Weterynarii – na przystankach
autobusowych widać młode osoby spożywające alkohol. Najpierw należy leczyć
duszę, a później ciało. Na takiej komisji powinien być również ksiądz.
Statystyki mówią, że za kilka lat będzie bardzo dużo osób z chorobami
psychicznymi.
Komisja informację przyjęła do wiadomości.
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Ad. pkt. 4

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Komisja
Rodziny
pozytywnie
zaopiniowała
projekt
uchwały.
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 /.
Komisja
Oświaty
pozytywnie
zaopiniowała
projekt
uchwały.
/ za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 1 /.
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Komisja
Rodziny
pozytywnie
zaopiniowała
projekt
uchwały.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /.
Komisja
Oświaty
pozytywnie
zaopiniowała
projekt
uchwały.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /.
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja
Rodziny
pozytywnie
zaopiniowała
projekt
uchwały.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /.
Komisja
Oświaty
pozytywnie
zaopiniowała
projekt
uchwały.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. –0/.
Ad. pkt. 5 Zapytania i wolne wnioski.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji podziękował i zakończył
posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji - 13.00 – 14.15
Przewodnicząca Komisji Oświaty
Barbara Wacławiak
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

M.Gonsiewska

Marek Sijer
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