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Protokół Nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 12 maja 2015 r.
Obradom Komisji przewodniczył:. Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:
1. Ochrona zdrowia mieszkańców oraz profilaktyka zdrowotna w Gminie.
2. Program naprawczy Spółki WiK w sprawie zredukowania strat na wodzie.
3. Pismo Nr GK.8030.11.2015.BS z dnia 5 maja 2015 r. - Ochrona zdrowia mieszkańców
oraz profilaktyka zdrowotna w Gminie.
4. Pismo Nr IM.613.28.2014 z dnia 30 kwietnia 2015 r. dot. odpowiedzi na pismo
ZP.7226.90.2014.MN w kwestii dotyczącej wycięcia dwóch drzew zlokalizowanych w
ciągu drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Chrobrego Zdzieszowice.
5. Analiza wykonania budżetu za 2014 rok - opinia.
6. Pismo Nr OŚ.0012.1.2015..JBG z dnia 7 maja 2015 r. w spr. oczyszczenia terenu
sołectw z dzikich wysypisk.
7. Pismo Nr NA.I - 4212-126-K/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. - opinia o sprawozdaniu z
wykonania budżetu.
8. Pismo Nr FNB.3035.4.2014.JŚ z dnia 27 kwietnia - sprawozdania finansowe za 2014 rok.
9. Sprawy różne
III. Przebieg posiedzenia:
Ad-1. W tej tematyce zabrali głos zaproszeni goście w osobach dr.n.med. Kazimierz
Łukawiecki z Powiatowej Stacji Sanitarno ~ Epidemiologicznej w Krapkowicach który
zapoznał komisję z następującymi tematami: Higieny Komunalnej ,Epidemiologią, Higieną
Żywności,Higieną Pracy, Higieną Dzieci i Młodzieży, Z Promocją Zdrowia i Oświaty
Zdrowotnej, Zapobiegawczym Nadzorem Sanitarnym oraz jakie są działania własne
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie Promocji i Profilaktyki
Zdrowotnej. Drugą osobą która zreferowała sytuację Weterynaryjną była Pani Lekarz
Weterynarii -Izabela Wojciechowska.
Ad-2. Program naprawczy w sprawie strat wody został dostarczony członkom komisji na
piśmie którzy przyjęli go do wiadomości oczekując na efekt w sprawozdaniu za 6 miesięcy
br.

Ad-3. Ze względu na omówioną ochronę zdrowia mieszkańców oraz profilaktykę zdrowotną
w Gminie patrząc z Powiatu nie poruszono działalności placówek służby zdrowia
działających na terenie gminny. Temat ten zostanie poddany analizie w II połowie br.
Ad-4. Nie do pogodzenia jest przyjęcie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu w sprawie usunięcia dwóch lip rosnących na działce nr 207 w pasie
drogi publicznej skoro zawnioskowali o ich usunięcie mieszkańcy a opinia Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego była pozytywna cyt. zasadne jest wycięcie
przedmiotowych drzew ze względu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ad-5. Z otrzymanej dokumentacji wynika ze członkowie nie wnoszą uwag do
zrealizowanego budżetu za rok 2014 - przegłosowano jednomyślnie.
Ad-6 . Komisja popiera działanie Burmistrza w celu oczyszczenia i usunięcia z terenu Gminy
nielegalnych wysypisk śmieci - przegłosowano jednomyślnie.
Ad-7.W sprawie otrzymanych sprawozdań finansowych za 2014 rok komisja nie wnosi uwag.
Ad-8. W tym temacie zgłoszono ;
a) Sprawa przeglądów placów zabaw i braku harmonogramów konserwacji terenów zielonych
b) W realizacji inwestycji ulicy Korfantego zgłoszono widoczne niedociągnięcia.
c) Konkurs Piękna Wieś Opolska - Euroregion Pradziad
W odniesieniu do otrzymanej informacji w sprawie ogłoszonego konkursu przez Zarząd
Województwa Opolskiego
IV. Podjęto następujące wnioski:
1. Udostępnić na stronie miasta BIP Zdzieszowice otrzymany dokument p/n
Informacja o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za
2014 rok.
2. W związku z brakiem informacji na temat zanieczyszczeń powietrza w
Gminie oraz zagrożenia z promieniowania elektromagnetycznego
pochodzącego ze stacji bazowych telefonii komórkowych i bezprzewodowego
Internetu prosimy o udostępnienie aktualnych wyników i sposobów ich
redukcji..
3. Poczynić dalsze starania w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w
celu usunięcia rosnących drzew w pasie dróg publicznych w Gminie.
4. Prosimy o udostępnienie raportu z dokonanego przeglądu placów zabaw w
Gminie wraz z wnioskami.

5. Prosimy o udostępnienie zakresu prac inwestycyjnych na realizowanych
inwestycjach w Gminie.
ó.Zorganizować spotkanie z pełnomocnikiem ds. Odnowy Wsi i ogłoszonego
konkursu przez Zarząd Województwa Opolskiego Piękna Wieś Opolska 2015
w celu reaktywowania działalności również w programie współpracy
przygranicznej Euroregion Pradziad
7. Prosimy o sprecyzowanie i uaktualnienie zestawienia obszarów zielonych
do wykoszeó będących własnością Gminy -posegregowanie wg sołectw i
dzielnic miasta.
8. Prosimy Prezes WiK o bilans wodny za 6 miesięcy br.

V. Program następnego posiedzenia:
Omówienie stanu gospodarki wodno- ściekowej w Gminie - Rowy i cieki
VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Aktualna mapa stanu udrożnionych rowów wodno ściekowych - Sylwia Pankiewicz prezes spółki wodnej

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:

Protokołował/a;

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 12 maja 2015 r.
1) Józef Wilczek - Przewodniczący
2) Schweda Ewa - W iceprzewodniczący
3) Adamski Piotr
4)

Hankus M irosław

5) Kuska Jan
6) Maruszewski M arian
7) Wenio Stanisław

Osoby zaproszone:
Imię i nazwisko
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