
                                                       Protokół    Nr II/15

Z   posiedzenia  Komisji  do Spraw Rodziny Rady  Miejskiej  w  Bobowej,  które  odbyło 

się  21 stycznia 2015 r.  w  sali  numer 6  Urzędu  Miejskiego w Bobowej.

       

Posiedzenie  rozpoczęto  o  godzinie  11.00,  a  zakończono  o   godzinie  12.00.

                                                          W  posiedzeniu  udział wzięło  6  członków  Komisji 

do Spraw Rodziny, Przewodniczący Rady Miejskiej 

oraz zaproszeni goście wg listy obecności.

                                                                  .                                                

Posiedzeniu  przewodniczyła Przewodnicząca  Komisji  do Spraw Rodziny radna Pani 

Barbara Baran.

Przewodnicząca Komisji  do Spraw Rodziny radna Pani Barbara Baran  po  powitaniu 

wszystkich  obecnych   przedstawiła   proponowany   porządek  posiedzenia, który został 

przyjęty  jednogłośnie przez obecnych na posiedzeniu członków komisji. 

Porządek posiedzenia :

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.

2. Wolne wnioski.

Ad.  1   Przewodnicząca  Komisji  do  Spraw  Rodziny  radna  Pani  Barbara  Baran 

przedstawiła projekt planu pracy Komisji na 2015r.

PLAN

pracy Komisji do Spraw Rodziny na 2015 rok

Lp.
Miesiąc Tematyka

1. Styczeń 1.   Opracowanie planu pracy Komisji  na 2015 rok. 

2.
Luty

1.   Zabezpieczenia mieszkań w dostawę wody, odprowadzenie ścieków

      i odpadów komunalnych.

3. Marzec 1. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

4.
Kwiecień

1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.
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5.
Maj

1. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla 
Gminy Bobowa. 

6.
Czerwiec

1. Zakłady Ŝywienia zbiorowego – funkcjonowanie stołówek szkolnych.

7.
Wrzesień

1. Ocena dofinansowania turnusów „Akcja Lato” dla dzieci z rodzin

      patologicznych – ocena uczestnictwa na oazach.

8.
Październik

1. Stypendia dla uczniów z rodzin ubogich – liczba podań

      a moŜliwości finansowe gminy w tym zakresie.

9.
Listopad

1. Warunki Ŝycia osób samotnych na terenie gminy, 

2. Dom  rodzinny–  problemy  związane  z  zagroŜeniami  współczesnej 
rodziny oraz przemoc w rodzinie. Współpraca rodziny i szkoły.

10.
Grudzień

1. Podsumowanie pracy Komisji. 

2. Opiniowanie projektu uchwały BudŜetowej Gminy Bobowa na 

             2015 rok  wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa.

UpowaŜnia  się  Przewodniczącą  Komisji  do  wprowadzania  do  tematyki  posiedzeń  spraw 
porządkowych, pilnych i waŜnych, które nasuną się w ciągu roku.

Radna Pani Ewa Truchan zapytała, czego dokładnie dotyczy temat w  miesiącu lutym. 

Przewodnicząca Komisji do Spraw Rodziny radna Pani Barbara Baran odpowiedziała, 

Ŝe  temat  ten  dotyczy  zbiorczego  zestawienia  danych  dotyczących  dostarczania  wody 

i odprowadzania ścieków. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  zauwaŜył,  Ŝe  to  Rada  ustala  ceny  za  wodę  oraz  ścieki 

w  Gminie  i  temat  ten  daje  moŜliwość  zasięgnięcia  pełnej  informacji  w  tym  zakresie. 

Poinformował,  Ŝe  na  obrady  Komisji  jest  zapraszany  merytoryczny  pracownik,  który 

dokładnie przedstawia i omawia dany temat. 

Radny Pan Józef Zięba uwaŜa, Ŝe plan jest dobry. 

Przewodnicząca  Komisji  do  Spraw  Rodziny  radna  Pani  Barbara  Baran 

poddała  pod  głosowanie  projekt  planu  pracy  Komisji  na  2015  rok.  Plan  pracy  został 

jednogłośnie przyjęty przez członków Komisji. 

Ad. 2   Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował o bieŜących zadaniach dotyczących 

dróg, chodników i mostów. 

Radny Pan Jan Juruś poinformował o obsunięciu się terenu przy szkole w Brzanej. UwaŜa, 

Ŝe naleŜy się tym zająć. Ponadto przypomniał o mostkach na terenie Brzanej, które równieŜ 

wymagają podjęcia stosownych działań. 

Radna Pani Maria Ziomek zwróciła uwagę na teren od stacji kolejowej w kierunku rynku. 
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Przewodniczący  Rady  Miejskiej  zauwaŜył,  Ŝe  jeŜeli  chodzi  o  tereny  przy  Kościele 

to działania zostały podjęte juŜ w tamtym roku.

Radna Pani Maria Ziomek zapytała, czy na placu przed murem moŜna coś zasadzić.

Przewodniczący Rady Miejskiej zauwaŜył, Ŝe decyzja naleŜy do właściciela gruntu i naleŜy 

to sprawdzić. 

Radna Pani  Maria Ziomek odpowiedziała,  Ŝe sprawdzi  kto jest  właścicielem.  Następnie 

zauwaŜyła,  Ŝe  rynek  w  Bobowej  prezentuje  się  pięknie.  Zapytała,  czy  jest  moŜliwość 

dokupienia  oświetlenia  świątecznego  równieŜ  na  lampy  przy  ul.  Św.  Zofii  i  w kierunku 

Kościoła Parafialnego. Ponadto zaproponowała w okresie letnim umieszczenie na lampach 

kwietników i nasadzenie kwiatów. UwaŜa, Ŝe poprawi to wizerunek i tak pięknego rynku. 

Ponadto donice z kwiatami moŜna umieścić przy wejściu do Urzędu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, Ŝe rynek w Bobowej jest piękny i dbają o niego 

pracownicy, dzięki czemu jest czysto. 

Radna Pani Maria Ziomek zapytała, czy ul. Skarpa jest drogą gminną, czy prywatną. Jeśli 

gminną, to dlaczego nie jest sprzątana. Pytają o to mieszkańcy. 

Radny Pan Piotr Kloc  zauwaŜył, Ŝe cała skarpa przy torach jest zaśmiecone. Zapytał, czy 

w Bobowej jest monitoring. Zwrócił uwagę na wyprowadzanie psów na terenie rynku, czego 

naleŜy zabronić. 

Radna Pani Maria Ziomek poinformowała, Ŝe sprawa ta jest juŜ przez nią poruszona. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej poinformował,  Ŝe  dzielnicowy  na  kaŜdym  zebraniu 

wiejskim informuje, Ŝe będą zwracać na to uwagę.  Ponadto kaŜde Sołectwo posiada swój 

budŜet  i  moŜe  go  odpowiednio  zagospodarować  np.  na  ukwiecenie  rynku.  W  Bobowej 

wykonywanych jest bardzo duŜo inwestycji, gdyŜ jest to centrum Gminy. 

Przewodnicząca Komisji do Spraw Rodziny radna Pani Barbara Baran uwaŜa, Ŝe sprawę 

ukwiecenia naleŜy poruszyć na zebraniu miejskim i wykonać to z budŜetu Sołectwa.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował,  Ŝe  fundusze  Soleckie  są  bardzo  ściśle 

określone,  a  zadań  do  wykonania  jest  duŜo.  Rady Sołeckie  muszą  rozwaŜnie  decydować 

na co przeznaczą środki. 

Przewodnicząca  Komisji  do  Spraw  Rodziny  radna  Pani  Barbara  Baran powitała 

przybyłego na obrady Burmistrza i wprowadził go w temat obrad. 

Radna Pani Maria Ziomek powtórzyła swoje wnioski o ukwiecenie rynku oraz dokupienie 

oświetlenia świątecznego. 

Burmistrz   wyjaśnił,  Ŝe  planuje  dokonać  zmiany  oświetlenia  świątecznego  i  zostanie 

to rozpatrzone. Sprawa ukwiecenia równieŜ jest juŜ rozpatrywana i zostanie w odpowiednim 
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czasie wykonana. Odnośnie wyprowadzania psów poinformował, Ŝe sprawa ta jest poruszana 

na kaŜdym zebraniu mieszkańców, jak równieŜ przekazana do Policji. 

Radna  Pani  Maria  Ziomek  podziękowała  za  szybką  interwencje  w  sprawie  Kościoła 

Św.  Zofii  i  jej  interpelacji.  Następnie  zapytała  o  schody  przy Kościele  Parafialnym  oraz 

tereny za Kościołem Św. Zofii do torów kolejowych. 

Burmistrz wyjaśnił, Ŝe schody zostaną wykonane, natomiast tereny przy torach kolejowych 

nie naleŜą do Gminy.  Poinformował, Ŝe wykonany zostanie równieŜ remont schodów przy 

Kaplicy na cmentarzu.  

Radna Pani Maria Ziomek zwróciła uwagę na szybką jazdę samochodów przez centrum 

Bobowej. Zapytała, czy moŜliwe jest załoŜenie radaru. 

Burmistrz poinformował, Ŝe podejmował juŜ działania w tej sprawie. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  pismo  od  Komendy  Powiatowej  Policji 

w Gorlicach oraz dwa Apele od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 

PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu, a porządek obrad został wyczerpany Przewodnicząca 

Komisji podziękowała wszystkim za udział  i zamknęła posiedzenie komisji. 

         Protokołowała                                                      Przewodnicząca Komisji 

  Karolina Chmura-Urbaś                                                     Baran Barbara
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