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Protokół Nr 12/2015
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 15 grudnia 2015 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I.Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
ILProgram posiedzeniarwg n/w zapisu
1. Wypracowanie opini dla opracowanego projektu uchwały w sprawie "Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2018 z perspektywą
na lata 2019-2022"
2. Działalność ochotniczych straży pożarnych w Gminie i w Powiecie
3. Wypracowanie opini w sprawie pisma zarzadu OSP Rozwadza oraz innych
budynków gminnych nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej.
4. Wypracowanie opini w sprawie otrzymanego pisma Związku Gmin Śląska
Opolskiego.
5. Wypracowanie opini w sprawie otrzymanego pisma w sprawie Przechodni.
6. Uzgodnienie tematów do pracy w komisji na I półrocze 2016.
7. Wolne wnioski - różne sprawy.
III. Przebieg posiedzenia:
A d.l. Temat opracowanego projektu w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" omówili
autorzy projektu i wtrakcie omawiania odpowiadali na stawiane zapytania.
Ad.2. Działalność ochotniczych straży pożarnych w Gminie i w Powiecie omówił
opiekun gminnych jednostek OSP z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w
Krapkowicach mł. Brygadier Maciej Zając gdzie usatysfakcjoinowanych słowach
omówił przebieg działalności, ocenę z corocznych przeglądów jednostek, podziękował
za poświęcony czas i dbałość o powierzony sprzęt. Następnie poszczególni prezesi
omówili zawiłości w swoich jednostkach dziękując zarazem samorządowi za udzielane
wsparcie i liczą na dalszą dobrą współpracę.

Ad.3. W ranach rozbudowującej się sieci kanalizacji sanitarnej budynki gminne
otrzymają środki do ich przyłączenia .
Ad.4. Zaakceptowano pozytywnie pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego
Ad.5. Omawiając sprawę otrzymanego pisma obecni w dyskusji wypracowali
kompromis - skoro pismo jest kierowane do Pani Burmistrz jej rolą jest podjęcie
decyzji o wstrzymania przetargu a temat przychodni skierować na styczniowe
posiedzenie komisji.
Ad.6. Projekt planu pracy Komisji stanowi załącznik nr 2 do n/n protokołu.
IV Podjęto następujące wnioski:
1. W sprawie Ochrony Środowiska Gminy Zdzieszowice prosi się panią burmistrz o
kopię wysłanego sprawozdania z realizacji powyższego tematu .
2. Wysłać pismo do prezesów jednostek OSP prosząc o przysyłanie kopi protokołów z
rocznych zebrań sprawozdawczych do wglądu Komisji Społecznej.

V.Program następnego posiedzenia:
Działalność III sektora w Gminie
Funkcjonowanie służby zdrowia -przychodnia
Sprawy bieżące - wypracowanie opini dla podejmowanych uchwał

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA;
DATA: 26 stycznia 2016
GODZINA: 1515
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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:

