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Protokół nr 6/2019
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy
w dniu 25 czerwca 2019r.
Przewodnicząca Komisji przywitała zebranych (lista obecności w załączeniu) i
odczytała tematy posiedzenia komisji:
1. Promocja Gminy Zebrzydowice – aktualne działania, plany i oczekiwania.
2. Współpraca w ramach stowarzyszeń z innymi samorządami, np. współpraca
transgraniczna.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
Głos zabrał Wójt. Promocja gminy dzieje się wieloaspektowo i w wielu obszarach.
Standardowe działania – lokalna gazetka, strona facebook, GOK, GBP, zespoły.
Promujemy się również wspólnie z innymi samorządami. Gmina należy do
stowarzyszeń. Działania promocyjne podejmowane są przy realizacji projektów. W
załączeniu do protokołu znajduje się informacja przygotowana przez Gminny
Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach. Na ostatnich warsztatach subregionu zapadła
decyzja o utworzeniu stowarzyszenia gmin i powiatów subregionu południowego
województwa śląskiego.
Radny Lose zgłosił bałagan przy pojemnikach na odzież. Proponuje umieścić je w
innych miejscach. Proponuje stworzyć więcej punktów odpoczynkowych, np. przy
kościele w Kończycach Małych. W punkcie odpoczynkowym koło Młyńszczoka siedzi
młodzież i pije piwo. Radny pochwalił organizację tegorocznego „Złotego Kłosa”.
Muszla koncertowa tętni życiem 3, 4 razy w roku. Może należy wprowadzić inne
atrakcje. Może zrobić „Wianki” w Kończycach Małych. Byłoby szkoda, gdyby „Złoty
Kłos” się nie odbywał. Zbór Zielonoświątkowy organizuje koncerty. Chór, zespoły
reprezentują nasza gminę. Nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje.
Przewodniczący Rady uważa, że należy wyznaczyć kogoś do obsługi imprez, jeżeli
więcej odbywa się w tym samym czasie. Wójt zauważył, że GOK nie jest w stanie
obsłużyć wszystkich imprez w Gminie. Najlepsze rozwiązanie – organizatorzy
wyznaczą taką osobę.
Przewodniczący Rady zauważył, że infoboksy nie działają. Wójt odparł, że wydał
dyspozycję likwidacji (przy okazji prac).
Przewodniczący Rady uważa, że należy wyjść naprzeciw i zaproponować kierunki
dofinansowań – dot. stowarzyszenia. Wójt wyjaśnił, że wskazanych jest 5 celów.
Stowarzyszenie wypracuje wspólne trendy.
Radny Lose przypomniał sprawę artykułów pisanych przez radnych do „Wiadomości
znad Piotrówki”. Wójt wyjaśnił, że ma to być informacja, a nie autopromocja.
Radna Stuś-Jarzyna zapytała o tablice informacyjne. Wójt wyjaśnił, że jest problem z
usytuowaniem tablic. Zarządca musi wydać zezwolenie – pas drogowy. Za zajęcie
miejsca trzeba płacić. Radna Stuś-Jarzyna dodała, że od strony Czech na ul. Tuwima
brak tablicy. Wójt zasugerował, że może ktoś się zgodzi na postawienie na swojej
działce.
Przewodnicząca komisji przypomniała, że powstały prace magisterskie o chórze,
organizowane są zloty motocyklowe. Wójt dodał, że ideą zlotów, zjazdów jest
promowanie trudnej historii Śląska Cieszyńskiego.

Przewodnicząca komisji zauważyła, że na Wikipedii są nieaktualne dane dotyczące
gminy.
Wójt poinformował, że Pani Sołtys Kończyc Małych wystąpiła z wnioskiem dot.
organizowania targów zdrowej żywności.
Radny Lose proponuje wykonać baner z napisem „Gmina Zebrzydowice” dla drużyn
wyjeżdżających na turnieje. Przewodniczący Rady uważa, że należy umieszczać
informację o imprezach z wyprzedzeniem.
Radny Kukuczka poinformował, że chór szkolny z Zebrzydowic przystąpił do
programu „Do hymnu”. Chór zdobył miejsce w województwie śląskim i odbierał
nagrodę od Prezydenta RP.
Radny Franek dodał, że członkowie koła „Przerzutka” podczas swoich wyjazdów
rozdają ulotki, foldery i materiały promocyjne dot. gminy.
Przewodnicząca komisji zauważyła, że jest to niewątpliwie promocja.
Radni przeszli do opiniowania projektów uchwał. Radny Lose zaproponował, żeby
nie odczytywać treści projektów – radni zapoznali się na posiedzeniach
poszczególnych komisji. Wójt pokrótce omówił projekty uchwał, skierowane pod
obrady Rady Gminy.
Radny Grzybek zaproponował wykreślić zapis § 6 ust.2 w Statutach Sołectw.
Komisja Społeczna, po omówieniu zmian proponowanych w zapisach Statutów
Sołectw, proponuje wykreślić zapis § 6 ust.2 Statutu Sołectw.
Wniosek przyjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Radny Lose zaproponował upamiętnić profesora Andrzeja Farugę.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło w tej sprawie pismo Koła Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej. Radny Franek dodał, że odbyło się spotkanie wójta,
Przewodniczącego Rady, dyrektora SP Zebrzydowice i Prezesa Koła MZC. Na Sali
sesyjnej zostaną umieszczone tablice upamiętniające honorowych obywateli Gminy.
Odsłonięcie planowane jest na 11 listopada br. W Izbie pamięci szkolnego muzeum
zostanie umieszczona tablica poświęcona pamięci profesora Farugi.
Radny Lipka zgłosił wyłamany słupek na ścieżce rowerowej – od ul. Poziomkowej,
Słowiczej w Zebrzydowicach.
Przewodnicząca komisji zgłosiła potrzebę zamontowania lustra przy wyjeździe z
ośrodka zdrowia w Kaczycach na ul. Sobieskiego. Radna dodała, że na ul. Jabłoni
odbywają się nielegalne wyścigi. Wójt odparł, że należy taki fakt zgłaszać na Policję.
Przewodniczący Rady przypomniał, że jest mapa zagrożeń. Można zaznaczyć
miejsce uznane za niebezpieczne, Policja dokona analizy zgłoszenia.
Posiedzenie komisji zakończono o godzinie 18:00.
Protokołowała: Joanna Stawarczyk

