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Protokół Nr 13/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 26 stycznia 2016 r.

Obradom Komisji przewodniczył:. Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:
1) Działąlność III sektora w Gminie - część I
2) Funkcjonowanie służby zdrowia - przychodnia.
3) Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata 2016-2018
4) Opinia do sprawozdania z działalności pracy Komisji Społecznej w minionym roku.
5) Sprawy różne
III. Przebieg posiedzenia:
Ad-1 Po powitaniu zaproszonych g o ści, pracowników urzędu wraz z panią burmistrz
oraz Radnych głos w sprawie znaczenia III sektora tj .jego możliwości w poprawie
wizerunku rozwoju swej małej Ojczyzny i pracy w organizacjach pozarządowych
omówił zaproszony na to spotkanie pracownik OCWIP Opole Tomasz Kosmala .
W końcowym wywodzie skierował prośbę o zadawanie pytań na nurtujące czy powstałe
problemy wynikające w pracy swoich organizacjach.Zapewnił ze jest do dyspozycji w
tematach rozwiązywania problemów III sektora siedzibie OCWIPu w Opolu pod nr.tel
77 4415025. Po wygłoszonej prelekcji obecni na posiedzeniu przedstawiciele
wypowiedzieli się przed uczestnikami spotkania o swych stowarzyszeniach.
Ad-2. W temacie funkcjonowanie służby zdrowia - przychodnia spotkanie rozpoczęło
się od odczytania spostrzeżeń spisanych w liście od przedstawiciela placówki NZOZ
MISIA- MED lek.med.Ryszarda Pakuło zał nr 2 do protokołu a następnie obecni lekarze
wypowiedzieli sie na temat funkcjonowania służby zdrowia jej kondycji oraz
problemów.W wyniku konstruktywnej dyskusji wypracowano consensus dla budynku

przychodni polegający na powołaniu Komisji Doraźnej lub powołanie zespołu przez
panią Burmistrz w sprawie wypracowania sposobu funkcjonowania budynku przychodni
w dotychczasowej formule który zakończy swoją pracę do końca miesiąca lutego br.
Ad-3 Po omówieniu i wyjaśnieniu projekt, uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata 20162018 - przyjęto bez uwag.
Ad-4 zaopiniowano pozytywnie treść sprawozdania z Działalności Komisji
Społecznej .za 2015 rok
IV. Podjęto następujące wnioski:
Dla ad-1) Opracować, zdiagnozować oczekiwania i potrzeby społeczne w obszarze
partnerstwa i wspierania III sektora na rzecz rozwoju społeczności lokalnej .
Dla ad-2) Zwracamy się o powołanie Komisji Doraźnej przez Radę Miejską lub
powołanie zespołu przez panią Burmistrz w sprawie wypracowania sposobu
funkcjonowania budynku przychodni w dotychczasowej formule.
V. Program następnego posiedzenia:
Działalność III sektora w Gminie - cześć II
Funkcjonowanie targowiska miejskiego
Sprawy bieżące - wypracowanie opinii dla podejmowanych uchwał

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:
GODZINA:

17 luty 2016
15,15...
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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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) Matuszewski Marian
7) Wenio Stanisław

Protokołował/a:

