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Protokół Nr 17/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 18 maja 2016 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:
1) Problem dopalaczy i narkomanii wśród młodzieży Gminy Zdzieszowice.
2) Analiza efektów ekonomicznych powstałych w wyniku działania Grupy Zakupowej
ZGOŚ w latach 2011 -2015w 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 wdrażania programów
pobudzania aktywności obywatelskiej.
4) Sprawy bieżące
a) opinia do sprawozdania z wykonani budżetu za 2015r.
b) opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt
dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie
III. Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie przebiegało zgodnie z w/w porządkiem.
Ad 1 Temat problemu dopalaczy i narkomanii w naszej gminie został
omówiony tym razem przez kuratorów sądowych zatrudnionych w Sądzie
Rejonowym w Kędzierzynie Koźlu tj. przez panią Annę Chrobrowską, pana
Janusza Wituszyńskiego oraz panią Iwona Kulczycka- Naruszewicz psycholog naszego OP iWR. W przygotowanym materiale informacyjnym
przez mgr. Marzenę Słobodzian kierowniczkę z naszego gminnego Ośrodka
Profilaktyki i Wspierania Rodziny została dołączona prezentacja
multimedialna z zakresu profilaktyki uzależnień psychologa społecznego p.
Marka Łabudzińskiego „ Czynniki zwiększające skuteczność przeciwdziałania
zachowaniom ryzykownym młodzieży w świetle wyników badań ESP AD”
pracownika Pracowni Terapii i Psychoedukacji.

Ad-2 Otrzymana informacja z efektów ekonomicznych powstałych w wyniku
działania Grupy Zakupowej ZGOŚ w latach 2011-2015w naszej Gminie dość
jasno i precyzyjnie ukazała to zagadnienie.
Ad-3 Temat ten zrelacjonowała osobiście obecna na posiedzeniu pani
Burmistrz.
Ad-4aWszelkie uwagi i wyjaśnienia dotyczące zrealizowanego budżetu za
2015 roku wyjaśniła obecna p. Skarbnik. Przegłosowano wspólne stanowisko
członków Komisji -opinia pozytywna
Ad-4b Członkowie komisji społecznej pozytywnie opiniują przygotowany
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach oraz maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie.
IV. Podjęto następujące wnioski:
1. Przygotować rozwiązania prawne dla wspierania działań związanych z inicjatywami
lokalnymi.
2 . Prowadzić szeroką edukację w zakresie samorządności dla sołectw oraz samorządów
mieszkańców.
3 . Wspierać finansowo działania realizowane przez jednostki pomocnicze - sołectwa i
samorządy mieszkańców.
V. Program następnego posiedzenia:
l.Stan infrastruktury drogowej (w tym chodniki) oraz plany w tym zakresie.
2. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody.
3. Realizacja zadań z zakresu odprowadzania wód deszczowych z dróg powiatowych i rowów
gminnych.
VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
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