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Protokół nr 21.2016 

z posiedzenia Komisji Społecznej 

z dnia 11 kwietnia 2016 r. 

 

Temat:  Analiza komunikacji między Radą Gminy, Urzędem Gminy, mieszkańcami (omówienie etapu realizacji 

wniosków przyjętych w tym zakresie w roku 2015). 

Skład komisji zajmującej się tematem: 

 Anna Bodzioch 

 Maria Gwizdak 

 Damian Piechaczek 

 Krzysztof Szopa 

 Agnieszka Zyzik 

  Uczestnicy posiedzenia: 

 Leonard Pietruszka - Wójt Gminy  

 Maria Grot - Sekretarz Gminy 

 Łukasz Dydzik- Przewodniczący Rady Gminy 

 Józef Kremer- Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

W dniu 11 kwietnia 2016 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w ramach zatwierdzonego 

planu pracy Komisji Społecznej odbyło się spotkanie poświęcone analizie komunikacji między Radą Gminy, 

Urzędem Gminy oraz mieszkańcami. W ocenie komisji mimo odbytego w tej sprawie posiedzenia w roku 2015 

zawodził przepływ informacji miedzy Radą Gminy, Przewodniczącym Rady Gminy oraz Urzędem Gminy. W 

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

Przewodnicząca komisji Anna Bodzioch zaproponowała następujący porządek spotkania: 

1. Omówienie materiału dotyczącego udzielonych odpowiedzi w sprawie wniosków Komisji Społecznej 

podjętych w roku 2015. 

2. Omówienie obecnej komunikacji w ramach: Rady Gminy, komisji stałych działających w radzie, Urzędu 

Gminy z mieszkańcami. 

3. Wypracowanie działań zmierzających do lepszej komunikacji na płaszczyznach wymienionych w 

punkcie 2. 

 

Ad. 1 Materiał w sprawie udzielonych odpowiedzi na wnioski Komisji Społecznej został dostarczony członkom 

komisji i został załączony do protokołu nr 16.2016. W związku z tym, że część odpowiedzi na wnioski nie była 

zadawalająca dla członków komisji poproszono wójta o wyjaśnienia. Szczegółowej analizie poddano 

odpowiedzi na wnioski, które dotyczyły posiedzenia komisji z dnia 16 lutego 2015 r. na temat „Opracowanie 

programu działania w zakresie poprawy komunikacji Urzędu Gminy z mieszkańcami”.  

W zakresie wymienionej powyżej części dyskusji Komisja postawiła wnioski: 

1. W sprawie zarządzania monitoringiem gminnym uzgodniono, że trzeba stworzyć regulamin, który 

zawierałby m.in. kwestie zasad przechowywania nagrań, dostępu do nagranego materiału. Brak 

przepisów ustawowych w kwestiach monitoringu powoduje, że regulacje takie powinny być 

wypracowane na poziomie gminy. Serwer do obsługi monitoringu, który obecnie znajduje się w 

pomieszczeniu gimnazjum wraz z monitorem mają zostać przeniesione do Urzędu Gminy i opracowany 

zostanie regulamin korzystania i udostępniania nagrań monitoringu. 

2. W sprawie propozycji sms-owego powiadamiania mieszkańców o skażeniach wody, które miały miejsce 

w roku 2014 ustalono, że przedstawiciele gminy w Związku Gminnym „Prokado” zabiegać będą o to, by 

ten obowiązek przejęły na siebie władze „Prokado”, które w przypadku ewentualnego skażenia 

powinny niezwłocznie powiadomić wójta, Urząd Gminy oraz mieszkańców.  



3. Wnioski wypracowane przez poszczególne komisje działające w Radzie Gminy dążą m.in. do poprawy 

jakości życia mieszkańców naszej gminy. Dlatego też 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. W tym zakresie 

wójt zapewnił, że w celu poprawy tej części komunikacji w każdą środę odbywać się będą narady, w 

których uczestniczyć będą wójt, skarbnik, sekretarz, kierownicy poszczególnych jednostek, 

przewodniczący Rady Gminy. Podczas narad omawiane będą m.in. wnioski komisji, ich rozpoznanie 

oraz ewentualna realizacja.  

 

Ad. 2,3 Komisja wyraziła pozytywną opinię w kwestii prowadzenia strony internetowej UG (mimo 

niedogodności w postaci niedostosowania strony internetowej do nowoczesnych urządzeń mobilnych). Także 

profil Urzędu Gminy na portalu społecznościowym był dobrym pomysłem , cieszy się dużą popularnością oraz 

daje możliwość komunikacji i interakcji z mieszkańcami gminy. Za pomocą tzw. „Newslettera” mieszkańcy mogą 

otrzymywać bieżące informacje drogą mailową. Jedną z sugestii było zamieszczenie na stronie internetowej 

gminy zakładki o tzw. odpadach, w której podane byłyby m.in. dni i godziny otwarcia Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz harmonogramy wywozu odpadów (na BIP gminy te informacje są 

w dostępne, ale w kilku miejscach).  

Niestety w poprzednim roku zawodziła komunikacja między radnymi, komisjami działającymi w Radzie 

Gminy oraz Przewodniczącym Rady. Mimo zapisów w statucie gminy oraz wniosku Komisji Społecznej w 

sprawie umieszczania na BIP informacji o terminach i tematyce posiedzeń poszczególnych komisji oraz o 

konieczności umieszczania protokołów po odbytych posiedzeniach nie przestrzegano obowiązku jawności prac 

komisji. W ostatnim czasie nastąpiła poprawa tego stanu rzeczy i informacje oraz protokoły są dostarczane do 

biura rady i zamieszczane przez Inspektora ds. obsługi Rady Gminy na BIP Urzędu Gminy Komprachcice.  

W zakresie działań zmierzających do lepszej komunikacji między Radą Gminy, Urzędem Gminy, 

mieszkańcami komisja wnioskuje: 

1. Udostępniać zgodne z zapisami statutu oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej  informację o 

terminach i tematyce planowanych posiedzeń poszczególnych komisji oraz umieszczanie protokołów 

komisji na BIP po odbytych posiedzeniach. Dodatkowo przewodniczący poszczególnych komisji 

powinni, zgodnie ze statutem gminy, podczas sesji zapoznać radnych z wnioskami zawartymi w 

protokole komisji.  

2. Uzgodniono, że z uwagi na ochronę danych osobowych pisma kierowane do Rady Gminy nie będą 

przesyłane radnym pocztą elektroniczną, czego wcześniej domagała się Komisja Społeczna. Będą 

dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy, a Przewodniczący Rady Gminy na sesji w sprawozdaniu o 

swojej działalności będzie informował radnych, jaka korespondencja wpłynęła.   

Na tym protokół zakończono i podpisano:     

1.Anna Bodzioch 

2. Maria Gwizdak 

3. Damian Piechaczek 

4. Krzysztof Szopa 

5. Agnieszka Zyzik 


