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Protokół Nr 35/2017
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 11 grudnia 2017 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Jó zef Wilczek
I.

Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu

II.

Program posiedzenia.
1. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a - w sprawie przyjęcia gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla gminny Zdzieszowice na rok 2018
2.Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję Społeczną w 2017 roku.
3.Opracowanie planu pracy na I półrocze 2018.
4. Sprawy bieżące.

III.

Przebieg posiedzenia;

A d-la). Po powitaniu Sz. Pani Marzeny Wiśniewskiej - kierownika Ośrodka Profilaktyki i
Wspierania Rodziny oraz członków komisji, przewodniczący oddał głos pani Marzenie
Wiśniewskiej, która omówiła przygotowany projekt programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla gminny Zdzieszowice na
rok 2018. W dość zwięzły i zrozumiały sposób na wszelkie postawione w dyskusji pytania
członkowie otrzymali zadowalające odpowiedzi po czym jednogłośnie przegłosowano
pozytywną opinię.
Ad-2. W temacie realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję Społeczną w 2017 roku
wynika ze nie otrzymaliśmy informacji:
>

z wniosku 6 protokółu nr 27/2017 z dn. 21 marca

>

z wniosku 1 z protokołu nr 28/2017 z dnia 24 kwietnia

>

wnioski zawarte w protokole 29/2017 z 23 maja są nie do przyjęcia, bowiem chodziło
o bezpieczeństwo naszych mieszkańców

>

wnioski z protokółu nr 30/2017 z dnia 21 czerwca brak ekspertyzy zleconej do dn.
dzisiejszego.

>

Wniosek nr 2 z protokołu nr 31/2017.

Ad-4). Członkowie komisji zatroskani o smog w gminie proszą o ;
>

Informację jak duże je st zainteresowanie Straży Miejskiej w tym temacie.

>

Prosimy o przygotowanie czytelnych map z terenów osiedli w podziale na tereny
wspólnot i tereny gminne.

>

Informację jak zakończyła się sprawa prośby o niezalewanie piwnic w Ośrodku
Zdrowia

Ad-3 Propozycje zagadnień/tematów do planu pracy na I półrocze 2018 roku.

1-

Analiza stanu czystości powietrza w gminie wraz z gminami ościennymi - stan
obecny + wizja jego poprawy

2- Analiza zgłaszanych potrzeb oraz ich wykonanie od początku kadencji (mieszkania
socjalne w gminie.
3-

Przegląd gminnych terenów w celu identyfikacji tzw "dzikich wysypisk" i ich
likwidacji.

4- Monitoring miasta i gminy - stan aktualny, program rozbudowy i założenia jego
funkcj onowania. ”
5- Funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w nowej strukturze
6-

Drogi transportu rolnego ich stan + wizja poprawy ich nawierzchni

IV.

Podjęto następujące wnioski.

V.

Program następnego posiedzenia;
1. Analiza stanu czystości powietrza w gminie wraz z gminami ościennymi - stan
obecny + wizja jego poprawy
2. Zaopiniowanie projektów uchw ał.
3. Sprawy bieżące.

VI.

Materiały do przygotowania na następne posiedzenie.
Z

Gminna analiza stanu powietrza w gminie.

Z

Powiatowa informacja w w/w temacie wraz z informacją o wydalanych
substancjach na terenach egzystujących zakładów w gminie.

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA;

DATA:
GODZINA:

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

Hankus Mirosław

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

Protokołował/a:

