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Protokół Nr 32/2017
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 15 września 2017 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu

a) . Ocena współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych Państw.
b) Potrzeba realizacji oświetleń dedykowanych w gminie.
c) Zaopiniowanie projektów uchwał.
d) Sprawy bieżące - wysłuchanie informacji pani prezes WIK z przeprowadzonej kontroli
hydrantów w Gminie Zdzieszowice wraz z realizacją usunięcia tych uchybień. Temat
podnieśli strażacy naszej Gminy z uwagi na sytuacje, jaka wydarzyła się w sołectwie
Szybowice.
II. Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie rozpoczęło się od powitania Pani Burmistrz, przybyłych gości, radnych oraz
pracowników UM.
Ad-c O głos w sprawie stanu hydrantów w Gminie poproszona została Pani prezes WIK
Zdzieszowice, która oświadczyła ze w wyniku przeprowadzonej kontroli wszystkie
skontrolowane hydranty są sprawne i mają pozakładane plomby. Informacje te potwierdziła
Pani Burmistrz obecna na posiedzeniu komisji.
Ad-a. Pani Burmistrz omówiła współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych Państw. Z podsumowania wynikło ze mamy podpisane cztery partnerstwa tj. z Gminą
Malanów i czeskim miastem Lipnik na Becvou, z którymi są ożywione kontakty. Natomiast
z Bohuminem i Ludwigsfelde na razie brak bieżącej współpracy. W nawiązanych w ostatnim
czasie kontaktach z Lipnik na Becvou prowadzone są rozmowy w temacie wymiany
młodzieży szkolnej i w opiece społecznej a godnym zajęcia się tematem jest również system
patroli Straży Miejskiej. Pani Burmistrz potwierdziła ze pracownicy Urzędu służą pomocą dla
wszystkich chętnych i potrzebujących wsparcia merytorycznego przy pisaniu wniosku
w ogłaszanych naborach.
Ad- b. Temat realizacji oświetlenia dedykowanego w gminie omówiła Pani kierownik
Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych -

Sabina Kurdyna.
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współinwestowanej z starostwem doprowadzić do spotkania i na występujących w projekcie
przejściach dla pieszych to rozwiązanie zrealizować podczas tej inwestycji. Natomiast należy
wystąpić do pani Burmistrz z prośbą o zabezpieczenie środków w nowotworzonym budżecie
na zrealizowanie tego typu rozwiązań poprawiającego bezpieczeństwo naszych mieszkańców
najpierw na drogach głównych przelotowych a następnie w pozostałych latach systematycznie
na innych przejściach w gminie.
III. Podjęto następujące wnioski:
> Prosimy o wystąpienie do Starostwa lub doprowadzić do spotkania pomiedzyPanią
Burmistrz oraz Starostwem do zrealizowania oświetlenia dedykowanego na odcinku
realizowanej inwestycji drogowej na ulicy Góry Św. Anny.
> Zaprosić przedstawicieli z Starostwa i Opola odpowiedzialnych za stan bezpieczeń
stwa ładu i porządku na drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych w celu omó
wienia problemów przeciąganych z roku na rok .
> Prosimy o informacje, kiedy temat budowy i uruchomienia, PSZOKu w Gminie na
szej będzie zrealizowany??
IV. Program następnego posiedzenia:
a) Ocena zagospodarowania mienia gminnego - Mała architektura w gminie /place zabaw
/urządzenia ćwiczebne i inne obiekty- stan wyposażenia poszczególnych samorządów wraz
z analizą systemu dbałości i konserwacji.
b) Zaopiniowanie projektów uchwał.
c) Sprawy bieżące - omówienie pktu -A d 3 z protokołu Nr 31 z dnia 19 lipca br., który brzmi:
Z uwagi na brak odpowiedzialnych przedstawicieli urzędu na posiedzeniu komisji w sprawie
otrzymanej ekspertyzy o stanie budynku samorządowego na Piastach oraz w temacie, jakości
dróg transportu rolnego w gminie - zagadnienia te przeniesiono do omówienia na termin
późniejszy.
V. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Protokołował: Józef Wilczek

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:
GODZINA:

Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Józef Wilczek - Przewodniczący
2) Schweda Ewa - Wiceprzewodnicząca
3) Adamski Piotr
4)

Hankus Mirosław

5) Kuska Jan
6) Mikitiuk Witold
7) Wenio Stanisław

Protokołował/a:

