PROTOKÓŁ Nr 29/17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 18 września 2017 roku.
Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji: 12.
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności.
Ponadto w posiedzeniu udział wziął Sylwester Krawczyk – Sekretarz Gminy.

Punkt 1.
Zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona
Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała
o godzinie 13:30, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum
i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.
Punkt 2.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła proponowany
porządek posiedzenia, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do
niniejszego porządku.
Do przedstawionego porządku nie zgłoszono zmian. Porządek posiedzenia został
przyjęty przez Komisje jednogłośnie tj.
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 4 głosy „za”
i przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług Społecznych dla
powiatu rawskiego” nr projektu: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

4.

Sprawy różne.

5.

Zamknięcie posiedzenia.
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Punkt 3.
W niniejszym punkcie posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez
poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” nr
projektu: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Temat przedstawił Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk. Najpierw przeprosił za
zwoływanie kolejnej sesji w trybie pilnym, lecz z końcem sierpnia otrzymaliśmy pozytywną
ocenę fiszki projektowej na realizację niniejszego projektu. Jest to projekt na ponad 4 mln zł
i dla Gminy nie ma on skutków finansowych. Powoduje natomiast uporządkowanie sfery
budynku

w

Gułkach

poprzez

utworzenie

w

tym

miejscu

mieszkania

wspomaganego/chronionego, przeznaczonego dla osób, którzy kwalifikują się do takiego
wsparcia a nie wymagają całodobowej opieki.
Sekretarz przypomniał, iż mieszkania w budynku w Gułkach zostały wpisane do zasobu
mieszkaniowego Gminy, by podlegały takim rygorom jak lokale socjalne. Ten projekt pozwala
nadać temu obiektowi status mieszkania wspomaganego z 4 lokalami mieszkalnymi. Po
podpisaniu umowy lokale te przejdą do GOPS i będą przez tę jednostkę zarządzane. Projekt
zakłada kilka elementów. Pierwszy z nich to adaptacja pomieszczeń (niezbyt duża) tj.
modernizacja na poziomie 50 tys. zł. Przygotował przedmiot prac na ten zakres tj: wymiana
drzwi, okien, uzupełnienie tynków, malowanie po wymianie okien, roboty instalacyjne w
zakresie montażu kanalizacji sanitarnej, piony i podejścia kanalizacyjne, armatura czyli kabina
prysznicowa, baterie umywalkowe, zestaw WC).
Następnie Sekretarz poinformował, iż projekt zakłada zatrudnienie opiekuna, który będzie
zajmował się tym lokalem przez okres 3 lat oraz zakup wyposażenia: 4 łóżka, 4 szafy duże, 4
stoły, 16 krzeseł. Projekt zawiera, że 54 tys. zł będzie na okres 3 lata na utrzymanie tych lokali.
Ponadto osoby mieszkające w tym lokalu będą mogły korzystać z różnego rodzaju wsparcia
min. opieki psychologicznej, socjologicznej.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zauważyła, że szkoda iż nie ma tam
centralnego ogrzewania.
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Sekretarz wyraził zdanie, iż nie widzi tam możliwości założenia centralnego ogrzewania gdyż
jak będzie wspólna kotłownia to będą sytuacje, których nie da się w sposób polubowny
rozwiązać. Dlatego uznane zostało, że piecyki zostaną i będą stanowiły źródło ciepła.
Dodał, że żałuje, że nie udało się więcej uzyskać z tego projektu. Obiecano jednak, że może
znajdą w tym projekcie jakieś środki. Projekt rusza od miesiąca listopada i będzie trwał przez 3
lata.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, czy budynek po tych trzech latach wróci do
zasobu Gminy.
Sekretarz wyjaśnił, iż te lokale nie będą lokalami socjalnymi lecz GOPS będzie delegował do
nich odpowiednie osoby. W założeniach projektu jest to, że ten projekt będzie kontynuowany
po to, by udzielać wsparcia osobom w miejscu, a nie kierować do domu pomocy społecznej.
Radny Józef Pytka wyraził zdanie, że jest to trochę nie tak, że temu co nie pracował całe życie,
wszystko się należy.
Radny Sylwester Stefański zauważył, że należałoby rozważyć by zamontować każdemu
podliczniki na wodę – w celach oszczędnościowych. Jak każdy ma swój licznik to inaczej
podchodzi do sprawy.
Sekretarz wyjaśnił, iż tam jest zwykła studnia głębinowa lecz popsuła się pompa i należy ją
teraz naprawić.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Przemysław Jędrzejczak zapytał o kwestie
techniczne na czas remontu.
Sekretarz wyjaśnił, iż są tam 4 lokale więc jeden jest pusty i właśnie na czas remontu będą
osoby z niego korzystały.
Na powyższym zakończona została analiza niniejszego projektu uchwały. Komisje przystąpiły
do głosowania nad wyrażeniem opinii w tym temacie.
Niniejszy projekt uchwały został pozytywnie przez Komisje zaopiniowany tj.:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za”
Komisja Oświaty – 4 głosy „za”.
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Punkt 4.
W sprawach różnych nie podjęto żadnego tematu.

Punkt 5.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Iwona Machnicka

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
Przemysław Jędrzejczak

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia
Beata Lewandowska
Protokołowała:
Bogusława Kobacka
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