Rada Miejska
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 24/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 13 grudnia 2016 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
1. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok w gminie Zdzieszowice.
b) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Zdzieszowice.
c) w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Gminy i Miasta Zdzieszowice dla działacza
społecznego śp, Norberta Lepicha
d) w sprawie zajęcia stanowiska w temacie właścicielki lokalu przy ulicy Kościuszki 14/8
wg pisma z dn. 07-11-2017
2. Analiza odpowiedzi na złożone wnioski przez komisję w br.
3. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2017 rok
4. Sprawy bieżące
III. Przebieg posiedzenia:
Ad- c) Posiedzenie rozpoczęło się od zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania
odznaki Zasłużony dla Gminy i Miasta Zdzieszowice dla działacza społecznego śp. Norberta
Lepicha którego uzasadnienie odczytała zebranym Radna Ewa Schweda. Obecna na
posiedzeniu pani Burmistrz potwierdziła zgodność merytoryczną treści z rzeczywistością ś.p.
Norberta

Lepich

i

poparła

co jednogłośnie przegłosowano.

odczytany

wniosek

do

pozytywnego

zaopiniowania,

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIV/338/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
zmiany regulaminu nadawania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy
Zdzieszowice” w §4 u s t3 cyt; W pracach komisji każdorazowo uczestniczy:
1) Burmistrz Zdzieszowic
2) Przewodniczący Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady z uwagi na pełnione w tym czasie inne obowiązki służbowe nie mógł
osobiście uczestniczyć w posiedzeniu Komisji, natomiast swoje stanowisko w sprawie
tj. pozytywną opinię przekazał osobiście Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych,
który przedstawił stanowisko pozostałym członkom Komisji.
Ad-a) Tematykę projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok w
gminie Zdzieszowice omówiła i wyczerpujących wyjaśnień udzieliła kierownik Gminnego
Ośrodka mgr Marzena Słobodzian.
Ad-b) Tematykę projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Zdzieszowice omawiał pracownik Referatu Gospodarki
Komunalnej , Ochrony Środowiska i promocji Adrian Zimerman który spisał zgłaszane
zastrzeżenia merytoryczne zapewniając o skierowaniu ich do dalszych prac prawnoadministracyjnych.
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Ad-d ) Wyjaśnień w sprawie zajęcia stanowiska w temacie właścicielki lokalu przy ulicy
Kościuszki 14/8 wg pisma z dn 07-11-2017 udzieliła pani Burmistrz Sybila Zimerman.
Ad-3. Opracowano i zatwierdzono pozytywnie n/w plan pracy komisji na I półrocze 2017
roku
Styczeń - a. Ocena gminnego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych oraz
kulturalnych na terenie gminy i powiatu.
b. Podsumowanie działalności Komisji Społecznej w 2016 rok
c. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
Luty - a. Stan zagospodarowania mienia gminnego - budynki socjalne, komunalne
pustostany.
b. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii.
c. Omówienie materiałów sesyjnych
M arzec - a. Przegląd i analiza działalności i funkcjonowanie OSP w Gminie,
b. Omówienie materiałów sesyjnych
Kwiecień - Zapoznanie się z stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie

Gminy z uwzględnieniem ruchu drogowego,
b. Omówienie materiałów sesyjnych
Maj a. Analiza z wykonania budżetu za 2016 rok
b. Omówienie materiałów sesyjnych
Czerwiec - a. Omówienie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
Państw.
b. Omówienie materiałów sesyjnych
Plan pracy komisji jest otwarty z możliwością bieżącego wprowadzenia nowych zagadnień.

Ad-2. Tego tematu komisja nie opracowywała wpisany został do zrealizowania w m-cu
styczniu 2017 roku,
IV. Podjęto następujące wnioski:
1.W Projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Zdzieszowice w §l jest zapis cyt: Regulamin ustala szczegółowe zasady.
Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice.
Natomiast w rozdziale 2 do końca regulaminu zapisy dotyczą jedynie wymagania w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości - brak powiązań współpracy i
powiązań międzysąsiedzkich, społecznych.
2. Brak odnośników(wyjaśnień) co do zapisów - terenów wyłączonych z produkcji rolniczej
oraz - nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkalne.
3. W rozdziale 2 § 3 ust 2) jest zapis cyt; uprzątanie i usuwanie zanieczyszczeń brakuje słowa
wykaszania
4. Wobec postawienia mieszkańców Gminy przed faktem dokonanym przez Czysty Region
z uwagi na dokonane zapisy w zmienionym swoim Regulaminie Związku Utrzymania Ładu
Porządku i Czystości dotyczącego ograniczenia w odbiorze odpadów biodegradalnych
powinien znaleźć się zapis o możliwości spalenia liści gałęzi i innych naturalnych odpadów.
5. Skoro w §5 mamy zapis o częstotliwości opróżniania koszy raz na dwa tygodnie, dlaczego
nie określimy częstotliwości wykaszania nieruchomości gminnych i prywatnych wraz z
pozamiataniem obejść.
6 Brak zapisu określenia konsekwencji za niewywiązanie się podmiotu skoro ma być czysto

Prosi się Sz. P. Burmistrz o powołanie komisji i ogłoszenie konkursu na opracowanie innego
symbolu odznaki zamiast metalowego znaczka z napisem „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Zdzieszowice”,
V. Program następnego posiedzenia:
a. Ocena gminnego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych oraz
Kulturalnych na terenie gminy i powiatu.
b. Podsumowanie działalności Komisji Społecznej w 2016 r.
c. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Wystąpić do powiatu o informację pisemną i zaprosić osobę kompetentną do zreferowania
tego tematu.
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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:

