RADA M I E J S K A

Rada Miejska
w Zdzieszowicach

w Zdzieszowicach

w* 0 5 -05- 2016
Protokół Nr 16/2016
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:
1. Estetyka terenów gminnych, ich utrzymanie, zieleń i stan nasadzeń w Gminie.
2. Analiza wywiązywania się Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy w zakresie
gminnego budownictwa mieszkaniowego .
3. Opinia projektów uchwał w sprawie;
a) petycji rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w
Zdzieszowicach sprawie obniżenia opłat za korzystanie ze Żłobka.
b) sprawozdania Burmistrza Zdzieszowic z realizacji Programu Współpracy Gminy
Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
c) uchylenia uchwały nr XLIX/375/2014/Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z
dn. 27.05.2014r.
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Zdzieszowicach działka 414/6
e) sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach za 2015 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy
społecznej w 2016 roku.
f) sprawozdania OPS z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015r. pismo Nr SG.0006.2.2016 g) sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za 2015r. - pismo Nr SG.0006.2.2016,
h) ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Zdzieszowice wraz z
rekomendacjami - pismo Nr MGOPS.IV.060.03.2016.
i) sprawy bieżące
III. Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie przebiegło zgodnie z w/w porządkiem a problematykę zrelacjonowali
następujący prelegenci;

Ad-1 i Ad-2 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Wiesław
Paliwoda który wyjaśnił zebranym, że w estetyce szaty wizualnej naszej gminy jej
utrzymanie w budżecie są porównywalne środki finansowe i w dalszym ciągu wszelkie prace
będą realizowane na zasadzie porozumienia pomiędzy gminą a Prezesem WIK-u. Natomiast
gminne budownictwo mieszkaniowe w dalszym ciągu jest oparte na dotychczasowym
układzie. Jego wzrost oraz rozbudowa mieszkań komunalnych będzie realizowana od
zagospodarowania powierzchni w Strażnicy OSP w Krępnej zgodnie z opracowaną
dokumentacją.
Ad-3pkt a. Pismo z petycją rodziców objaśniła dyrektor Żłobka Anna Stosiek gdzie po
dość szczegółowych wyjaśnieniach obecna Pani Burmistrz wyraziła chęć przychylenia się do
prośby rodziców i zaproponowała obniżenie opłaty stałej do kwoty 12 zł za dzień pobytu
dziecka w Żłobku. Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję Burmistrza.
Ad-3 pkt b. Omówienie sprawozdania Burmistrza Zdzieszowic z realizacji Programu
Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015
rok zrealizował pracownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Piotr L ebok.
Ad-3 pkt c i d
Michał Kilisz.

zrelacjonował kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Inż.

Ad- 3 pkt e, f, g, h
Nachtygal

zrealizowała kierownik MGOPS w Zdzieszowicach - pani Renata

IV. Podjęto następujące wnioski:
1. Komisja wnosi o przygotowanie projektu uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Samorządowym.
2. Oznakować znakami informacyjnymi dodatkowo dojścia do Szaletu Miejskiego.
V. Program następnego posiedzenia:
18 maja 2016 godz. 15,15
1) Problem dopalaczy i narkomanii wśród młodzieży Gminy Zdzieszowice.
2) Analiza efektów ekonomicznych powstałych w wyniku działania Grupy Zakupowej ZGOŚ
w latach 2011-2015 w naszej Gminie.
3) Analiza wywiązywania się Burmistrza Zdzieszowic z realizacji zadań własnych gminy w
zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej.
4) Sprawy bieżące.
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N a tym protokół zakończono i podpisano:
1) Józef Wilczek - Przewodniczący
2) Schweda Ewa - Wiceprzewodniczący
3) Adamski Piotr
4)

Hankus Mirosław

5) Kuska Jan
6) Maruszewski Marian
7) Wenio Stanisław

Protokołował/a:

