PROTOKÓŁ Nr 9/14
Z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury w dniu 25 września 2014r.
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Wacławiak Barbara – Przewodnicząca
Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.
Przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który
komisja przyjęła: za – 5. przeciw – 0, wstrz. – 0.
Tematyka posiedzenia:
BHP i P. Poż. w placówkach oświatowych.
Pomykała Renata - Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawiła
informację na temat BHP i P. Poż. w placówkach oświatowych gminy Opoczno.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Poinformowała, że placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Opoczno
są okresowo kontrolowane przez specjalistów ds. prewencji Państwowej Straży
Pożarnej w Opocznie. Specjaliści PSP mają uprawnienia do wydawania decyzji
wykonawczych, dotyczących działań mających zapewnić bezpieczeństwo
pożarowe w obiektach.
Na podstawie sprawozdania dotyczącego ochrony przeciwpożarowej wszystkie
urządzenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy techniczne.
Nauczyciele i pracownicy wszystkich placówek posiadają aktualne szkolenia
z zakresu przepisów przeciwpożarowych i BHP.
Wacławiak Barbara – radna – oświetlenie awaryjne w Przedszkolu Nr 5, czy jest
wykonane zgodnie z przepisami?
Macierzyński Janusz – z – ca – Burmistrza - oświetlenie awaryjne jest
wykonane i obecnie czekamy na protokół pokontrolny PSP w Przedszkolu Nr 5.
Od 1 września zaistniały zmiany w zatrudnieniu technika BHP. Do tej pory
technik BHP był zatrudniony w ZSS Nr 1 i miał pod opieka wszystkie placówki
oświatowe. Obecnie każda placówka podpisuje umowę z technikiem BHP.
Każdy dyrektor placówki we własnym zakresie zapewnia technika BHP.
Dyrektor podejmuje decyzję o warunkach zatrudnienia i warunkach płacowych.
Było zapytanie o płace i jeden z oferentów zaproponował cenę 100 zł za
miesiąc, a drugi 120 zł. Co do kontroli P.Poż. to przeprowadzają oddzielne
firmy. Szkolenia BHP przeprowadza osoba uprawniona.
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Kądziela Rafał – radny – są głosy, że już zatrudniono osoby w placówkach
oświatowych do prowadzenia P. Poż.
Macierzyński Janusz – z – ca – Burmistrza – decyzje podejmuje dyrektor
placówki, a na następne posiedzenie komisji przygotujemy informację na temat
kto jest zatrudniony w poszczególnych placówkach i jakie ma wynagrodzenie.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – aby być technikiem BHP to należy znać
przepisy, kiedyś taka osoba miała również uprawnienia P. Poż.
Macierzyński Janusz – z – ca – Burmistrza – do końca września dyrektorzy mają
czas, aby rozpoznać rynek, zatrudnić technika BHP i P.Poż., oraz na jakich
warunkach.
Komisja podczas wyjazdu odwiedziła Przedszkole Nr 5 w Opocznie.
Radni zapoznali się ze stanem drogi ewakuacyjnej w budynku. Została
sprawdzona data ważności gaśnic p. pożarowych. Radni nie wnoszą uwag
i czekają na wyniki pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

Wobec braku dyskusji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji 9.00 – 11.00.
Protokołowała

Przewodnicząca Komisji
Barbara Wacławiak

M. Gonsiewska
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