RADAMIEJSKA
w Zdzieszowicach

Rada Miejska
w Zdzieszowicach

28 - 11- 2016

Protokół Nr 23/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 17 listopada 2016 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I.

Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
i

II. Program posiedzenia:
1. Bezpieczeństwo na lokalnych drogach i chodnikach - stan przygotowań do zimy.
2. Możliwości, przygotowanie i realizacja wniosków o pozyskanie środków finansowych
z zewnątrz na realizację przedsięwzięć w ramach LGD, Pradziad i innych.
3.Informacja na temat realizacji listy przydziału mieszkań.
4, Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
a) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice.
b) w sprawie uzgodnienia prac przy pomniku przyrody.
c) w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami
pozarządowymi wraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
5. Sprawy bieżące.

III. Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie rozpoczęło się od pozycji 4 pkt. b. w/w programu gdzie projekt uchwały omówił
Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Michał Kilisz - członkowie komisji
zaopiniowali pozytywnie.
Ad-1. Z ogólną sytuacją bezpieczeństwa na drogach i chodnikach gminnych wraz z stanem
przygotowań do zimy omówił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Wiesław Paliwoda zapewniając, że odpowiednie zlecenia są podpisane z WIK
Zdzieszowice.
Ad-2. Wyjaśnienia w temacie możliwości, przygotowanie i realizacja wniosków o pozyskanie

środków finansowych z zewnątrz na realizację przedsięwzięć w ramach LGD, Pradziad
i innych opisano w otrzymanym piśmie gdzie treść odpowiedzi przygotowali inspektor
z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- Adrian Zimerman oraz inspektor
z Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - Piotr Lebok.
Ad-3. Z sytuacją mieszkaniową na terenie Gminy Zdzieszowice zapoznał nas pracownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Irena Kotula informując,
że ogólnie Gmina posiada 192 lokale mieszkalne. Oczekujących w dniu dzisiejszym na
przydział lokali socjalnych jest 34 podań a na lokal komunalny 16.
Ad-4/a. Projekt uchwały regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Zdzieszowice omówił Zastępca Burmistrza Artur Gasz a komisja zaopiniowała
pozytywnie.
Ad-4/c Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zdzieszowice
z organizacjami pozarządowymi wraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego omówił pracownik z Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych - Piotr Lebok. Również w/w projekt zaopiniowano pozytywnie.
IV. Podjęto następujące wnioski: brak
V. Program następnego posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawy bieżące.
2. Analiza odpowiedzi na złożone wnioski przez komisję w br.
3. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2017 rok
VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie: brak

Protokołował: Józef Wilczek
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