
Protokół Nr 1/14 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 17 grudnia 2014 r. 
 

 

Pierwsze posiedzenie Komisji Spraw Społecznych otworzył Pan Marek Jaros – radny, 

który do czasu wyboru przewodniczącego komisji przewodniczył obradom. Na wstępie 

powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. 

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

zaplanowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Wybór Przewodniczącego komisji. 

2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego komisji. 

3. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. 

4. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. 

 

Ad. 1 

Przystępując do realizacji pierwszego punktu obrad prowadzący obrady radny M. Jaros 

poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego, sam zaś zaproponował 

radnego Marcina Janiaka. 

Natomiast radny M. Janiak nie zamierzając kandydować na funkcję Przewodniczącego 

komisji zaproponował kandydaturę radnego Piotra Dobrowolskiego. 

Powyższa propozycja poparta została przez pozostałych radnych. 

Wobec braku innych propozycji oraz z uwagi na to, iż radny P. Dobrowolski wyraził zgodę 

na kandydowanie przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych 

5 głosami „za” został wybrany P. Dobrowolski. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie kandydatur do 

pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego komisji. 

Do pełnienia tej funkcji radny M. Janiak zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja 

Kowalczyka, który wyraził zgodę na sprawowanie tego stanowiska.  

Wobec braku innych propozycji, przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych 5 głosami „za”, czyli jednogłośnie wybrany 

został radny A. Kowalczyk. 

 

Ad. 3 

W toku dalszego posiedzenia członkowie Komisji Spraw Społecznych przystąpili do 

sporządzenia planu pracy komisji na 2015 rok. W trakcie ustalania tematyki obrad na 

następny rok radni dyskutowali nad kwestiami, które powinny być rozpatrywane na 

posiedzeniach komisji oraz w jakim terminie.  

 

 



Po nanoszonych poprawkach oraz propozycjach plan pracy komisji na 2015 rok przedstawia 

się następująco: 

Lp.  Termin Tematyka posiedzenia 

Osoby 

odpowiedzialne 

za 

przedstawienie 

zagadnienia 

1. styczeń 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok. Skarbnik 

Gminy 

Kierownik RIK 
2. Sprawy bieżące i różne. 

2. luty  

1. Zapoznanie się z działalnością Środowiskowego Domu 

Samopomocy – posiedzenie wyjazdowe.  Kierownik 

ŚDS 

Skarbnik 

Gminy 

2. Analiza wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych za 

2014 r. 

3. Sprawy bieżące i różne.  

3. marzec  

1. Ocena działalności placówek kulturalnych – GOK, GBP.  Kierownik 

GOK 

Kierownik GBP 

Kierownik RSO  

2. Zapoznanie się z wykorzystaniem budżetu przyznanego 

klubom sportowym w 2014 r.  

3. Sprawy bieżące i różne. 

4. kwiecień  

1. Zapoznanie się z działalnością GOPS. Kierownik 

GOPS 

Komendant 

Policji 

2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 

oraz analiza zjawisk patologii społecznej.  

3. Sprawy bieżące i różne. 

5. maj  
1. Omówienie działalności OSP – posiedzenie wyjazdowe. Komendant 

Gminny OSP  2. Sprawy bieżące i różne.  

6. czerwiec  

1. Zapoznanie się funkcjonowanie służby zdrowia na terenie 

gminy – posiedzenie wyjazdowe.  Kierownik 

SPZPOZ 
2. Sprawy bieżące i różne. 

7. lipiec 

1. Analiza rozwoju działalności sportowej na terenie gminy. Przedstawiciele 

klubów 

sportowych 3. Sprawy bieżące i różne. 

8. wrzesień 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Skarbnik 

Gminy 

Kierownik 

ORG 

2. Analiza wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych za 

I półrocze 2015 r. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

9. październik  

1. Zapoznanie się z rozdysponowaniem środków GOPS dla 

podopiecznych oraz stan przygotowania do zimy.  Kierownik 

GOPS 
2. Sprawy bieżące i różne  

10. listopad  

1. Zapoznanie się z założeniami projektu budżetu gminy na 2016 r.  Skarbnik 

Gminy 

 

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

11. grudzień  

1. Podsumowanie pracy komisji i przygotowanie sprawozdania 

z jej działalności za 2015 rok. Skarbnik 

Gminy  2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok. 

3. Sprawy bieżące i różne.  



Ad. 4 

W punkcie dotyczącym spraw bieżących i różnych, radni podjęli temat związany sytuacją 

finansową gminy. W trakcie dyskusji omówiono kwestię podatków oraz braku jakichkolwiek 

większych przedsiębiorstw, które mogłyby zwiększyć wpływy do budżetu a także zmniejszyć 

bezrobocie wśród mieszkańców. Ponadto członkowie komisji przeanalizowali zadania, jakie 

ich zdaniem najpilniej należałoby wykonać. W rezultacie tych rozmów zgodnie stwierdzono, 

iż potrzeb jest bardzo wiele lecz realizację wszystkich przedsięwzięć ogranicza brak środków 

finansowych. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Pan Piotr Dobrowolski 

zamknął obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta       Przewodniczący 

Komisji Spraw Społecznych 

 

         Piotr Dobrowolski 


