RADA M I E J S K A
w Zdzieszowicach

Rada Miejska
w Zdzieszowicach
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Protokół Nr 15/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 16 marca 2016 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:
1. Analiza stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
2) Zapoznanie z raportem przeglądu małej architektury w Gminie
3) Analiza i opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na 2016r.
4.Sprawy bieżące

III. Przebieg posiedzenia:
Ad-1) Posiedzenie rozpoczęło się zgodnie z w/w porządkiem gdzie sprawozdanie dość
szczegłowe o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego omówili z-ca
komendanta Komisjariatu Policji w Zdzieszowicach nadkomisarz Sławomir Piekaruś oraz
Komendant Straży Miejskiej Arkadiusz Mróz
Ad-2) Stan przeglądu małej architektury w Gminie omówił kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej I Ochrony Środowiska Wiesław Paliwoda.
Ad-3) Po omówieniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na
2016r. przez kierownika Referatu Gospodarki Mieniem I Rolnictwa Michała Kilisza i
uzyskaniu wyczerpujących wyjaśnień członkowie komisji nie wnieśli uwag .

IV. Podjęto następujące wnioski.
Do ad-1 a - Podjąć starania o wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych na
wysokości wyjazdu z parkingu Biedronki w kierunku ulicy Chrobrego,
b- Pomiędzy skrzyżowaniami ulic Pokoju a Myśliwca ustawić na ulicy Chrobrego znak
zakazu wyprzedzania.
c - W sołectwie Rozwadza na ulicach Korfantego I Pstrowskiego są notorycznie łamane
przepisy drogowe dotyczące samochodów przekraczających dopuszczalny ciężar prosimy o poinformowanie odpowiednich służb.
d - Prosimy o wymalowanie dodatkowych przejść dla pieszych w gminie .
e - Prosimy Panią Burmistrz o przeanalizowanie możliwości zakupu samochodu
wielofunkcyjnego dla Straży Miejskiej.

Ad-2 a Zwrócić się do przedstawicieli samorządów Mieszkańców I sołectw o wskazanie
miejsc ustawienia ławek I koszy.
b - W wyniku przedstawionego protokołu z przeglądu gminnych placów zabaw prosimy o
przeprowadzenie jak najwcześniejszej konserwacji , naprawy oraz wymiany piasku .
V. Program następnego posiedzenia:
1. Estetyka terenów gm innych, ich utrzymanie, zieleń i stan nasadzeń w Gminie.
2. Analiza wywiązywania się Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy w zakresie
gminnego budownictwa mieszkaniowego wraz z przedstawieniem informacji o ilości pism
skierowanych do Burmistrza w sprawie próśb o dokonanie remontu w mieszkaniach
gminnych
3. Sprawy bieżące - wypracowanie opinii dla podejmowanych uchwał
VI. Materiały do przygotowania na następne
posiedzenie:....................................................................................................................................
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