
Protokół Nr 2/2015 

 

z posiedzenia Komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej  

z dnia 3 lipca 2015 roku. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonała o godz. 8.30 Przewodnicząca Komisji Pani Dorota Wons, 

która na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy wymagane 

quorum, w związku z czym obrady są prawomocne.  

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych. 

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2   Autoprezentacja nowego dyrektora GOIKiCz. 

3.  Wizja działalności, plan pracy, kierunki rozwoju, zasady funkcjonowania 

GOIKiCz. 

4.  Spotkanie z dr. Martinem Pielokiem – funkcjonowanie gabinetu 

stomatologicznego (po roku 2016) w ramach kontraktu z NFZ. 

5.  Sprawozdanie animatora osób starszych z działalności z seniorami po 

zakończeniu stażu. 

6.   Dyskusja i wnioski. 

7.  Sprawy bieżące. 

8.  Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 – 3 

 

Na wstępie głos zajął Wójt Gminy przytaczając zgodnie z ustawą kompetencje wójta i komisji 

Rady Gminy. Wójt jako kierownik urzędu wykonuje uchwały Rady Gminy, do jego 

kompetencji należy także zatrudnianie i zwalnianie kierowników podległych mu jednostek. 

Rolą komisji nie jest ocenianie zatrudnionych przez Wójta pracowników. 

Przewodnicząca komisji poprosiła Pana Cypriana Tkacza  p.o. dyrektora GOIKiCz                 

o przedstawienie swojej osoby i omówienie działalności GOIKiCz. 

Na wstępie Pan Tkacz poinformował że ukończył studia na kierunku historia, a obecnie 

studiuje teologię, ukończył także kurs meteorologiczny. Od 2004 roku nieustannie zajmuje się 

tematyką związaną z pozyskiwaniem funduszy europejskich i posiada duże doświadczenie      

w tej dziedzinie. Współpracował z wieloma podmiotami, również z dziedziny kultury. 

Funkcję dyrektora objął w maju, kiedy budżet jednostki był już zatwierdzony. W przyszłym 

roku rozpoczyna się finansowanie z nowego programu, w ramach którego można składać 

nowe projekty. Najpierw będą przeprowadzone rozmowy ze stowarzyszeniami                        

i mieszkańcami w celu określenia ich potrzeb i zapotrzebowania na ewentualne szkolenia.  

Dorota Wons zapytała o ofertę dla dzieci i młodzieży. 

Pan Tkacz poinformował, że również na ten cel można pozyskać środki, trzeba rozpoznać na 

jakie projekty byłoby zapotrzebowanie. 

 



Ad. 4 

 

Pan Martin Pielok poinformował, że rozmawiał już z Wójtem na ten temat. Ostatecznie 

gabinet może zostać przeniesiony do budynku nowego ośrodka zdrowia. Opieka 

stomatologiczna dla mieszkańców będzie nadal zapewniona. 

 

Ad. 5 

 

Pani Dorota Wons – animator osób starszych, przedstawiła swoją działalność z seniorami po 

zakończeniu stażu. Do największych i najważniejszych działań należały: 

- wizyta studyjna w Kominie i Przychodzie, 

- wycieczka do Opola w ramach TSKN – zwiedzanie Opola i skansenu, 

- udział w „Oleskich senoraliach”,  

- spotkanie w Kotorzu Małym, 

- Andrzejki w Chrząstowicach, 

- zabawa ostatkowa, 

- udział seniorów w spotkaniu MTR i koła DFK – spotkanie o integrowaniu i deportacji, 

- spotkanie z przedszkolakami – stare zwyczaje wielkanocne, 

- wyjazd na spektakl do Dobrodzienia, 

- zaproszenie do sejmu na konferencję, 

- kurs komputerowy dla osób 50+, 

- majówka w skansenie w Opolu, 

- konferencja w Kadłubie Wolnym – podsumowanie działalności LGD „Kraina Dinozaurów”, 

- bal kapeluszowy. 

Pan Wójt dodał, że tego typu działalność jest potrzebna i dobrze że jest prowadzona. Wójt 

poinformował radnych o zapytaniu i propozycji współpracy ze strony innego animatora. 

Radni odrzucili tą propozycję.   

 

Ad. 6 – 7 

 

Pan Wójt poinformował o zamiarze utworzenia szkółki piłki nożnej dla dzieci przez TSKN. 

Przed podjęciem decyzji trzeba zorientować się czy będą chętne dzieci i czy warto taką 

szkółkę otworzyć. Warunkiem jest zatrudnienie trenera posługującego się językiem 

niemieckim. Od  uczestników wymagana będzie składka  finansowa. 

Wójt poinformował również o zamiarze utworzenia LZS-u w Zębowicach. 

Został już zakupiony aparat USG do ośrodka zdrowia jednak jest problem ze znalezieniem 

specjalistów do jego obsługi. Trzeba wypracować harmonogram funkcjonowania aparatu oraz 

jego finansowania. 

Do rozwiązania pozostaje również problem przetargu na odbiór odpadów, który ze względu 

na duży wzrost opłat został unieważniony. 

 

Ad.8 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim  

za udział i zakończyła posiedzenie. 

 
 
Protokołowała: 

Aneta Włodarczyk 

 


