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Protokół Nr 21/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 6 września 2016 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:
1. Informacja o zabezpieczeniu ppoż. budynków i pomieszczeń gminnych. Stan i
niezawodność hydrantów w zapewnieniu bezpieczeństwa ppoż.
2. Zapoznanie z informacją o wykonaniu zadań społeczno-gospodarczych za I półrocze 2016r.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w temacie zadań
społeczno-gospodarczych.
4. Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące:
a) opinia do projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
III. Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie przebiegło zgodnie z w/w porządkiem tj.
Ad-1

Informację

w

sprawie

zabezpieczenia

gminnych

budynków

i

pomieszczeń

zrelacjonowali pracownicy UM pan kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Michał Kilisz, pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej Damian Weihs
zapewniając członków komisji, że wszelkie wymogi i potrzeby wynikające z obowiązujących
przepisów są realizowane na bieżąco.

Prezes WIK zapewniła o doprowadzeniu do

sprawności wszystkich niesprawnych hydrantów w gminie do końca roku 2017

Ad -2. Pani Sabina Kurdyna - kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych omówiła stan zaawansowania zadań społeczno-gospodarczych z I półrocza
2016r

Ad- 3 Obecna na posiedzeniu pani skarbnik omówiła prawne wymogi zapisów ustawy o
Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczących realizowanych i planowanych w budżecie
zadań społeczno - gospodarczych
Ad-4 Po obszernym wyjaśnieniu zagadnienia wynikającego z projektu uchwały Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu członkowie
jednogłośnie podtrzymali swe pozytywne stanowisko w tej sprawie
IV. Podjęto następujące wnioski:
Prosi się o uprzątnięcie pozostałości po pożarze w Zębcu nr A3.
V. Program następnego posiedzenia:
1.Ocena przeprowadzonych remontów i zrealizowanych inwestycji - wizja lokalna Zębiec
A3 .
2. Pozyskanie informacji na temat realnych możliwości wraz z kosztami objęcia
monitoringiem Parku Miejskiego oraz miejsc wymagających zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa w Gminie
3. Utrzymanie zieleni oraz infrastruktury naziemnej w gminie.
4. Działalność świetlic środowiskowych (współpraca MGOSiR -O PS - Biblioteka).
5. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz sprawy bieżące.
VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:
GODZINA:

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

Hankus Mirosław

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

Protokołował/a:

