RADA M I E J S K A
w Zdzieszowicach

Rada Miejska
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 14/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 17 lutego 2016 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:
1. Działalność III sektora w Gminie Zdzieszowice
2. Funkcjonowanie targowiska miejskiego
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców,
b) projektu uchwały w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
gospodarstw domowych.
4.Sprawy bieżące
III. Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie rozpoczęło sie od pkt.3 tj. od zaopiniowania projektów uchw ał, które
zostały omówione przez panią prezes spółki WIK w Zdzieszowicach a obecni na
posiedzeniu Radni Komisji po uzyskanych wyjaśnieniach projekty uchwał
przegłosowali jednogłośnie..
A d-IW tym temacie po wymianie spostrzeżeń z dotychczasowej działalności III
sektora zebrani zgodzili się ze jest szansa do pobudzenia aktywności
mieszkańców z uwagi na dokonującą sie poprawę w tworzonym prawie i
większego zaangażowania się pracowników UM .

Ad-2
Funkcjonowanie targowiska miejskiego - Po dokonanej zmianie uchwały w
listopadzie ubiegłego roku i otrzymanych materiałach i pisemnych odpowiedziach
na podjete wnioski z Komisji Społecznej przez panią Burmistrz pojawiły się n/w
nieścisłości:
Braku prawnego uregulowania ochrony godności osobistej inkasentów ,
braku wyposażenia w sprzęt mierniczy oraz nad interpretacją ostatnich zapisów
dotycząca o p łat: 2 zł za m/kw. - wystawionego tow aru, czy razem towar i pojazd.
IV. Podjęto następujące wnioski.
Ad-1.
A- Zwracamy się do pani Burmistrz o powołanie komórki „Dialogu Obywatelskiego” lub
koordynatora do prac w pozyskiwania środków dla organizacji pozarządowych działających
w Gminie
B. Powołać zespół do ;
- Opracowania regulaminu konkursu na udzielanie dotacji na realizację wkładów własnych
skierowany do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych, w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), działających na terenie Gminy
Zdzieszowice
- Opracowania regulamin udzielania dotacji na realizację wkładów własnych organizacjom
pozarządowym
W ramach działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych
podmiotów gminy Zdzieszowice uczestniczy w finansowaniu lub dofinansowaniu wkładów
własnych wymaganych od zdzieszowickich organizacji pozarządowych i innych
uprawnionych podmiotów przez zewnętrzne instytucje finansujące wszelkie projekty na
rzecz mieszkańców Gminy Zdzieszowice. Wsparcie to - wyłącznie o charakterze finansowym
- służy zwiększeniu atrakcyjności i konkurencyjności gminnych organizacji pozarządowych i
innych uprawnionych podmiotów w ubieganiu się o finansowanie ich projektów z innych
źródeł niż budżet miasta Zdzieszowic.
Ad-2
A. Uposażyć inkasentów w kamizelki i indyfikatory z napisem “Inkasent Gminy
Zdzieszowice” od dnia 1 kwietnia 2016.
B. Na nowo projektowanym placu targowym wybudować zadaszenie aby poprawić
funkcjonalność I estetykę.
C. Zobowiązać Straż Miejską do sukcesywnej kontroli przestrzegania zapisów
regulaminu Targowiska i
D. Ująć w realizowanej inwestycji zabudowę monitoringu Placu Targowego.
£ . Opracować do istniejącego regulaminu informację o wielkości czasu potrzebnego na
załadunek I rozładunek towaru.

F. Wobec ogłoszonego naboru wniosków na budowę targowisk mieskich z pieniędzy
unijnych w III kw. br prosimy o przygotowanie wniosku zgodnie z założeniami UE .
G. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji uzyskać potrzebne Certyfikaty
Bezpieczeństwa
H. Prosimy o ponowne przemyślenie zagospodarowania działki gminnej nr 449/li 449/
na miejsce postoju samochodów dla dostawców I kupujących na targowisku.
Ad-3.
A- Prezes WIK udostępni wielkości dopłat do wody przez Gminę w minionym roku
2015 w rozbiciu na I kw.2015 i pozostałe kwartały w 2015 roku.
V. Program następnego posiedzenia:
1. Analiza stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
2. Zapoznanie się z raportem przeglądu małej architektury w gminie.
3. - wypracowanie opinii dla podejmowanych uchwał
VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
1.Opis raport stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli z Policji i
Straży Miejskiej
2. Protokoły z przeglądów obiektów małej architektury
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Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Józef Wilczek - Przewodniczący
2) Schweda Ewa - Wiceprzewodniczący
3) Adamski Piotr
4)

Hankus Mirosław

5) Kuska Jan
6) Maruszewski Marian
7) Wenio Stanisław
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