
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 25/201f
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 18 stycznia 2017 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek

I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu

II. Program posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

a. Wniosku o utworzenie Rady Seniorów przy RM w Zdzieszowicach.

b. Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych spółki WIK na lata 2014- 

2018

c. Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Zdzieszowice

d. Ocena gminnego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych 

na terenie gminy i powiatu.

e. Podsumowanie działalności Komisji Spraw Społecznych w 2016r.wraz z analizą 

odpowiedzi na złożone wnioski przez komisję w br.

4. Sprawy bieżące

III. Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie przebiegało zgodnie z w/w porządkiem.

Ad-a Członkowie komisji po usłyszeniu wyczerpujących wyjaśnień od wnioskodawczyń 

pozytywnie zaopiniowali wniosek o utworzenie Rady Seniorów przy RM w Zdzieszowicach. 

Ad-b. Wyjaśnień udzieliła Pani Prezes WIK w Zdzieszowicach gdzie poparcie za 

pozytywnym przyjęciem projektu przegłosowano jednomyślnie.

Ad-c. Z powodu już drugiego pisemnego wyjaśnienia w/w tematu członkowie komisji 

zaakceptowali o pozytywne przyjęcie w/w projektu.

Ad-d. Wyczerpujące wyjaśnienia złożył Dyr. MGOSiR w Zdzieszowicach pan Edward 

Szymaida wyjaśniając ze w kalendarzu imprez sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych 

na terenie gminy znalazły się tylko imprezy organizowane poprzez MGOSiR .
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Nie umieszczono imprez organizowanych poprzez podmioty zewnętrzne. Do czasu 

posiedzenia komisji nie dotarł kalendarz imprez organizowanych w gminach powiatu 

Krapkowickiego i przez Starostwo Powiatowe.

Ad-e. Zebrani na posiedzeniu członkowie komisji nie wnieśli uwag, co do pracy komisji w 

2016 roku jak i co do otrzymanych odpowiedzi na złożone wnioski.

IV. Podjęto następujące wnioski:

1. Wystąpić do Starostwa Powiatu o kalendarz imprez sportowych, rekreacyjnych oraz 

kulturalnych organizowanych w gminach powiatu i przez Starostwo.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:.

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

Termin 20 luty godz; 15/15


