
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 39/2018

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 20 kwietnia 2018 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek

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

II. Program posiedzenia.

A. III sektor siła wsparcia -  prelekcja działaczy z zewnątrz tj.

- z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Krapkowic reprezentowana przez 

animatora Iwonę Konowalik

- oraz Patrycję Wedler kierownika projektu zatrudniona w Stowarzyszeniu 

Miejskiego Klubu Sportowego „Suples” w Krapkowicach Własny Biznes Lepsza 

Przyszłość

B. Monitoring miasta i Gminy -stan aktualny, program rozbudowy i założenia wizji 

jego funkcjonowania.

C. Opiniowanie projektów uchwał.

- w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne 

celem rozpatrzenia i podjęcia.

- w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej drogi nr 106046 

ul. Leśna w Żyrowej.

- w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Zdzieszowice 

w 2018 roku

- w sprawie wyrażenia woli porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Zdzieszowice a Gminą Krapkowice

D. Sprawy bieżące.



III. Przebieg posiedzenia;

Posiedzenie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości tj. panią Iwonę 

Konowalik z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Krapkowic, panią Patrycję 

Wedler kierownika projektu zatrudnioną w Stowarzyszeniu Miejskiego Klubu 

Sportowego „Suples” w Krapkowicach realizującą projekt pod nazwą „Własny 

Biznes Lepsza Przyszłość” panią Burmistrz i przybyłych Radnych. Każda 

prelegentka swoimi słowami omówiła znaczenie III sektora w realnej rzeczywistości 

i udzieliły dość wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania 

zainteresowanych Radnych. W związku z zdobytym doświadczeniem pozostawiły 

swoje wizytówki oferując swoje wsparcie w razie potrzeby.

Ad-B) Z zagadnieniem wizji rozbudowy monitoringu zapoznała zebranych pani 

Burmistrz Sybiła Zimerman odpowiadając zarazem na zadane pytania przez 

zainteresowanych. Na obecnym etapie rozbudowana zostanie tylko część sieci na 

osiedlu Zielona.

IV. Podjęto następujące wnioski.

Wniosków nie zgłoszono.

V. Program następnego posiedzenia Materiały do przygotowania na następne 

posiedzenie.

Wspólne posiedzenie z pozostałymi komisjami w celu analizy sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2017 rok.

Protokołował: 

Józef Wilczek



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Józef Wilczek -  Przewodniczący

2) Schweda Ewa - Wiceprzewodnicząca

3) Adamski Piotr

4) Hankus Mirosław

5) Kuska Jan

6) Mikitiuk Witold

7) Wenio Stanisław

i.

Protokołował/a:


