Protokół Nr 7/14
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sporty i Zdrowia Rady Gminy Cielądz
w dniu 11 czerwca 2014 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy

2. Witold Szymański

- NZOZ „VITA-MED” Przychodnia w Sierzchowach

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Robert
Kupis, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum
i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.
Przewodniczący Komisji Robert Kupis zaproponował, aby ze względu na zaplanowany wyjazd
wszystkich komisji do świetlic w Komorowie i Kuczyźnie oraz Domu Kultury zdjąć
z porządku posiedzenia punkty 4 i 5, a także udać się do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cielądzu.
Ponieważ do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Komisji
przedstawił proponowany
porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Funkcjonowanie placówek służby zdrowia na terenie gminy – weryfikacja stanu
faktycznego i potrzeb pod kątem przygotowania modernizacyjnego do nowych przepisów
prawnych - wizja w terenie oraz wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cielądzu.
4. Sprawy różne.
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5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem
posiedzenia. Członkowie Komisji w głosowaniu 4 głosami „za” przyjęli przedstawiony
porządek posiedzenia.
Punkt 3.
Komisja udała się do budynku Przychodni w Sierzchowach. Budynek posiada osobne dwa
wejścia: do ośrodka zdrowia oraz do części mieszkalnej zlokalizowanej na piętrze budynku,
gdzie do części wspólnej należą klatka schodowa oraz kotłownia.
Weryfikacji stanu faktycznego dokonano w obecności Witolda Szymańskiego – Przychodnia
w Sierzchowach. Stwierdzono, że budynek ośrodka zdrowia wymaga nakładów finansowych,
związanych z dostosowaniem do przepisów prawnych, m.in. konieczność wykonania podjazdu
dla osób niepełnosprawnych, zamontowania umywalek w każdym pomieszczeniu, remontu
toalet (wymóg toalet dla personelu, dla osób niepełnosprawnych, węzeł sanitarny dla dzieci),
poprawienia instalacji elektrycznej, poprawienia instalacji c.o., remont podłóg oraz sufitu.
Weryfikacji stanu

faktycznego

części wspólnej (klatki schodowej oraz kotłowni)

w mieszkalnej części budynku dokonano w obecności właścicielki jednego z mieszkań – p.
Anny Idzikowskiej. Stwierdzono konieczność wymiany drzwi wejściowych do klatki
schodowej, rynien, pomalowania klatki schodowej, remontu części dachu, wymiany okien
i usunięcia ogniomurka w kotłowni.
Następnie komisja udała się do NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego T. Musiał w Cielądzu.
Stwierdzono, że budynek nie wymaga dużych nakładów finansowych, posiada podjazd dla
osób niepełnosprawnych, toalety dla personelu i osób niepełnosprawnych, umywalki
w każdym pomieszczeniu, podłogi wykonane z materiału umożliwiającego ich mycie
i dezynfekcję, okna odpowiednie. Jednakże konieczne jest wykonanie sufitu z materiałów,
które pozwolą na jego odpowiednie mycie i dezynfekcję. Według przepisów nie powinno być
również jednego wejścia do innych instytucji, co ma miejsce, ponieważ w tym samym
przejściu znajduje się biblioteka.
Komisja udała się również do Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu. Dyrektor Biblioteki
zgłosiła konieczność komputeryzacji biblioteki, ponieważ komputery, które są w posiadaniu
biblioteki są wyeksploatowane i już nie nadają się do pracy. Dyrektor poprosiła również
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o dodatkowe środki w wysokości 2.000 zł na organizację różnych imprez czy spotkań dla
dzieci i młodzieży, które dotychczas spotkały się z dużym zainteresowaniem, np. spotkania
o tematyce dotyczącej uzależnień.
Punkt 4.
W sprawach różnych głosu nie zabrano.

Punkt 5.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia Robert Kupis zamknął posiedzenie Komisji o godz. 15:30.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia
Protokołowała:

Robert Kupis

mgr Olga Kmita.
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