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Protokół nr 16.2016 

z posiedzenia Komisji Społecznej 

z dnia 19 stycznia 2016 r. 

 

Temat:  Analiza i podsumowanie pracy Komisji Społecznej w roku 2015 . 

Skład komisji zajmującej się tematem: 

 Anna Bodzioch 

 Maria Gwizdak 

 Krzysztof Szopa 

 Agnieszka Zyzik 

Komisja w dniu 19 stycznia 2016 r. w obecności wójta Gminy Komprachcice Leonarda Pietruszki 

omówiła pracę Komisji Społecznej w roku 2015. Wnioski z posiedzeń komisji odbytych w roku 2015 

ujęto w dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu. Podczas spotkania wójt na bieżąco 

odpowiadał na niektóre wnioski. Z uwagi, że większa część wniosków została przekazana do 

rozpoznania i ewentualnej dalszej realizacji przez odpowiednich urzędników po obradach 

przewodnicząca komisji przesłała drogą elektroniczną wymieniony dokument celem przygotowania 

odpowiedzi na jakim etapie pozostaje realizacja poszczególnych wniosków. Uzupełniony dokument 

przesłany został w dniu 4 kwietnia 2016 r. co umożliwiło napisanie protokołu z odbytego posiedzenia. 

W związku z tym, że część odpowiedzi na wnioski nie jest zadawalająca dla członków komisji, proponuje 

się ich omówienie na najbliższym posiedzeniu komisji w dniu 11 kwietnia 2016 r. W ocenie komisji 

nadal zawodzi przepływ informacji miedzy Radą Gminy, Przewodniczącym Rady Gminy oraz Urzędem 

Gminy. W związku z tym priorytetem Komisji Społecznej pozostaje poprawa tego stanu rzeczy. 

Podsumowanie pracy Komisji Społecznej za rok 2015 : 

W roku 2015 komisja zbierała się na wspólne posiedzenia komisji Rady Gminy przed każdą sesją oraz  

odbyła sześć indywidualnych posiedzeń w tym dwa wyjazdowe po terenie gminy w temacie oceny 

poziomu bezpieczeństwa oraz przeglądu placówek oświatowych. Po odbytych posiedzeniach 

sporządzono protokoły oraz wnioski do realizacji. Informacje o terminie i tematyce posiedzeń 

przyjętych zgodnie z planem pracy komisji oraz protokoły publikowano w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP). Dodatkowo treść z protokołów była przedstawiana pozostałym radnym podczas obrad 

Rady Gminy na sesji. W roku 2015 praca komisji koncentrowała się na ważnych dla mieszkańców 

aspektach społecznych, m.in. takich jak lepsza komunikacja między urzędem, radnymi a mieszkańcami, 

bezpieczeństwo, czyste środowisko, czy sprawy oświatowe. Wypracowane przez komisję wnioski dążą 

do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy oraz dbają o interes społeczny wszystkich grup 

społecznych. Dlatego ważnym pozostaje dla członków komisji bieżące zapoznawanie się Pana wójta 

oraz urzędników z proponowanymi wnioskami, ich rozpoznanie i ewentualna realizacja lub podanie 

przyczyny braku realizacji, czy też odłożenia w czasie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:              

Podpisy: 
1. ___________________ 
2. ___________________ 
3. ___________________ 
4. ___________________ 
 


