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Protokół Nr 19/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 14 czerwca 2016 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu.
II. Program posiedzenia:
1. Analiza wywiązywania się Burmistrza Zdzieszowic z realizacji zadań własnych gminy
w zakresie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2 016r.,
3. Opinia do proj ektów uchwał
a) w sprawie rozpatrzenia petycji,
b) w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Zdzieszowice a
miastem Lipnik nad Bećvou,
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
przeznaczonej na powiększenie cmentarza.
4.Sprawy różne.
- Budynek - Przechodnia Zdrowia
- Utrzymanie czystości w Gminie wykaszanie ,zamiatanie itp.
- Finansowanie zawodów strażackich- poczęstunek
III. Przebieg posiedzenia:
Po otwarciu posiedzenia i przywitaniu członków komisji przewodniczący powitał
obecną na posiedzeniu Panią Burmistrz oraz przegłosował porządek posiedzenia. Następnie
przekazał pani Burmistrz głos w celu zrelacjonowania zadań własnych gminy w zakresie
współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Z satysfakcją został
skomentowany fakt odwiedzin w nowo zapoznanym mieście, co potwierdza przygotowany
projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Zdzieszowice

a miastem Lipnik nad Bećvou w Czechach. Następnie pani Burmistrz wypowiedziała się na
temat zakończonych negocjacji w sprawie budynku Przychodni Zdrowia informując, że
zainteresowani mają dostarczyć podpisane dokumenty do Urzędu Miejskiego do dnia
15czerwca br. W temacie utrzymania czystości w Gminie i w Mieście otrzymaliśmy
odpowiedź że zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
Natomiast sprawa braku możliwości sfinansowania od wielu lat wstecz poczęstunku na
gminnych zawodach strażackich dla ich uczestników zawodów to owoc istniejących
przepisów

prawnych

oraz

lekceważącego

zrekompensowania poświęconego

podejścia

całorocznego

Zarządu

Gminnego

czasu prywatnego

OSP

strażaków,

dla

którzy

niejednokrotnie są oderwani z zajęć domowo rodzinnych a spieszą z pomocą w sytuacjach
nadzwyczajnych drugim osobom wykorzystując nabyty kunszt, zaangażowanie oraz
powierzony drogi sprzęt, by podołać każdemu wezwaniu.
Następnie omówiono i przegłosowano przygotowane projekty uchwał zapisanych w pozycji 3
a, b, c, do których członkowie nie wnieśli uwag.
IV. Podjęto następujące wnioski:
W przypadku organizowanych corocznie gminnych zawodów strażackich, jako sprawdzianu
druhów z nabytych umiejętności w opanowywaniu powierzonego sprzętu pożarniczego coraz
nowocześniejszego, droższego i niezawodnego - prosimy Panią Burmistrz o przygotowanie
odpowiednich rozwiązań formalno - prawnych by docenić i zrekompensować całoroczne
zaangażowanie społeczne druhów - by członkowie ochotnicy nie musieli się składać na
zasłużony poczęstunek prywatnie.
V. Program następnego posiedzenia:
1) Informacja z wykonania remontów cząstkowych dróg i chodników gminnych, drogi
transportu rolnego

-

propozycje

wsparcia

potrzebnych

remontów

środkami

pozabudżetowymi.
2) Gminne zarządzanie kryzysowe w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w
gminie oraz analiza z wykonania zadań w temacie gospodarki wodno - ściekowej.
3) Zapoznanie się z systemem zagospodarowania odpadów zgodnie z nowym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego
"Czysty Region".
4)

Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Zaproszenie członka zarządu Czystego Regionu
TERM IN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:
DATA:

9 sierpnia 2016

GODZINA:

15:15

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 14 czerwca 2016 r.

1) Józef Wilczek - Przewodniczący
2) Schweda Ewa - Wiceprzewodniczący
3) Adamski Piotr
4)

Hankus Mirosław

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

Osoby zaproszone:
Imię i nazwisko
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