PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji
ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 17 września 2013 r.

Przewodniczący Komisji Michał Ligas przywitał przybyłych na posiedzenie członków
Komisji, Inspektora Urzędu Gminy Annę Ciepłicką oraz Kierownika OPS Artura Macula. Stwierdził,
że na stan 9 członków, jedna osoba jest nieobecna. Następnie zaproponował, aby z przesłanego
porządku posiedzenia wycofać punkt dot. sprawozdania z działalności klubów sportowych za 2012 r.
Wobec braku propozycji innych zmian, w wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty
i przedstawia się następująco:
1. Przyznanie stypendiów naukowych.
2. Sprawozdanie z zakresu pomocy społecznej za rok 2012 i bieżąca ocena działalności OPS
w Skąpem.
3. Wizytacja wybranych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Skąpe.
4. Wizytacja wybranych obiektów sportowych.
Ad. 1

Inspektor Urzędu Gminy Anna Cieplicka poinformowała, że do urzędu wpłynęły 2 wnioski
o przyznanie stypendiów naukowych uczniom gimnazjum. Jeden dotyczy ucznia klasy pierwszej,
drugi uczennicy klasy drugiej. Analizy wniosków wykazała, że obydwa spełniają wymogi formalne,
czyli średnia ocen na zakończenie roku szkolnego wynosiła min. 4,75, a ocena z zachowania bardzo
dobra lub wzorowa. Następnie przypomniała, że w ubiegłym roku przyznano 10 stypendiów
naukowych, spośród których ośmioro uczniów zakończyło naukę w gimnazjum. Dodała, że kwota
stypendium to 100 zł. miesięcznie.
Radna Halina Staszyńska zauważyła, że ustalając stypendium naukowe, radni chcieli
zmotywować młodzież, do osiągania lepszych wyników w nauce.
Radny Andrzej Kałużny zapytał ilu uczniów obecnie uczęszcza do gimnazjum.
Anna Cieplicka poinformowała, że w gimnazjum ucz się 117 osób.
Radni pozytywnie zaopiniowali wnioski o przyznanie stypendiów naukowych.
Ad. 2
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpe Artur Macul przedstawił sprawozdanie
z działalności ośrodka za 2012 r. (w załączeniu).Zapoznał radnych z definicją pomocy społecznej,
omówił przypadki, w których pomoc jest udzielana. Następnie omówił katalogi zadań własnych gminy
i zadań zleconych, świadczeń przyznawanych z pomocy społecznej oraz świadczeń niepieniężnych.
W dalszej części omówił wydatki budżetowe, realizowane przez ośrodek w 2012 r.
Przy omawianiu kwestii związanych z dożywianiem wyjaśnił, że koszty dożywiania w 60 %
pokrywane są z dotacji z LUW, a pozostałe 40 % to udział własny gminy. W poprzednich latach
dotację LUW udawało się zwiększać do wysokości 80 % kosztów.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał w jaki sposób do dożywiania kwalifikowane są osoby
dorosłe.
Kierownik OPS wyjaśnił, że osoba dorosła składa wniosek i jeśli dochód ją kwalifikuje,
otrzymuje ten rodzaj pomocy. Ponadto bez przeprowadzania wywiadu w uzasadnionych sytuacjach
pomoc jest udzielana. W ubiegłym roku dwoje bezdomnych z Ciborza otrzymało pomoc w postaci
dożywiania i korzystało ze stołówki szpitalnej w Ciborzu. Koszty te były pokryte ze środków
własnych ośrodka.
W trakcie omawiania wydatków na świadczenia pielęgnacyjne, Kierownik poinformował, że
od lipca b.r. świadczenia pielęgnacyjne należą się tylko tym, u których niepełnosprawność wystąpiła
przed 18 rokiem życia. W ubiegłym roku 40 osobom wypłacane było świadczenie pielęgnacyjne,
w tym liczba ta spadła do 20 świadczeń i o biorców.
Podczas przedstawiania zagadnień związanych z funduszem alimentacyjnym Kierownik
poinformował, że zadania te OPS przejął od gminy od września 2012 r.
Radny Józef Roszczyk zapytał ile jest osób, które otrzymują świadczenia z pomocy społecznej
i wykonują prace na rzecz gminy.

Kierownik OPS wyjaśnił, że do prac społeczno użytecznych skierowanych było 10 osób.
Koordynowaniem tych prac w naszej gminie zajmuje się SZGK, a ich wymiar to 20 godzin
tygodniowo. Finansowanie tych prac w 60 % pokrywane jest przez urząd pracy a w 40 % przez gminę.
Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 3 i 4.
Przewodniczący Komisji Michał Ligas zaproponował, aby w pierwszej kolejności komisja
udała się na stadion sportowy w Ciborzu, a następnie do Publicznego Gimnazjum w Radoszynie.

Stadion sportowy w Ciborzu,
Informacji udzielał Wójt Zbigniew Woch. Omówił zakres wykonywanych prac:

- w przypadku boiska do piłki nożnej - renowacja trawiastej nawierzchni boiska i budowa
systemu nawadniającego;
- w przypadku boiska do tenisa ziemnego - rozebranie nawierzchni, wykonanie koryta,
podbudowy, betonowych obrzeży, zainstalowanie linii PCV. Do wykonania pozostaje
nawierzchnia z mączki ceglanej, ogrodzenie oraz dwa zestawy siedzeń wzdłuż ogrodzenia;
»w przypadku bieżni lekkoatletycznej - wykonanie koryta, podbudowy, betonowych obrzeży,
- w przypadku rzutni do pchnięcia kulą - wykonanie koła rzutni (wykończenie nawierzchnią
poliuretanową). Pozostaje wykonanie nawierzchni pola rzutni z mączki ceglanej;
- w przypadku skoczni do skoku w dal wykonanie nawierzchni rozbiegu. Obecnie trwają
prace wykończeniowe zeskoczni;
- w przypadku szatni -- wykonanie ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, położenie płytek ceramicznych, tynkowanie ścian, przebudowa instalacji
sanitarnej oraz przyłącza kanalizacyjnego, budowa instalacji gazu i c.o. Do wykonania
pozostaje malowanie ścian; w okresie zimowym siłami SZGK zostanie wyremontowana część
szatni, przeznaczona stricte dla potrzeb piłki nożnej;
- w przypadku boiska do koszykówki - przebudowa boiska, wymiana stojaków, wykonanie
nowej nawierzchni;
- w przypadku trybun - budowa nowych trybun wyposażonych w ok. 500 siedzeń.
W najbliższym czasie zainstalowane zostaną siedziska oraz dwie wiaty dla zawodników.
Na zakończenie wykonane zostanie ogrodzenie całego obiektu z paneli ogrodzeniowych.
Na zakończenie Wójt podkreślił, że prawdopodobnie była to ostatnia szansa na wykonanie tego
remontu z tak dużym zaangażowaniem środków zewnętrznych. Gdyby nie te środki, to obiekt z całą
pewnością nie zostałby wyremontowany. Trzeba podkreślić, że od bardzo wielu lat żadne prace nie
były tam wykonywane.

Publiczne Gimnazjum w Radoszynie
W związku z nieobecnością dyrektora szkoły, sekretarka była osobą oprowadzającą po obiekcie szkoły
i po Orliku. Członkowie komisji dowiedzieli się o zakończonym remoncie poszycia dachowego,
zobaczyli trwające prace malarskie łącznika szkoła - sala gimnastyczna (zalecenia Sanepidu).
Następnie obejrzeli obiekty sportowe, które także w godzinach popołudniowych cieszą się
zainteresowaniem młodzieży.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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