RADA M IEJSK A
w Zdzieszowicach

Rada Miejska
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 22/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 19 października 2016 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:
1. Ocena przeprowadzonych remontów i zrealizowanych inwestycji - wizja lokalna Zębiec
A3/B3 oraz Park Miejski. Wizja lokalna działki nr 285/1 w Rozwadzy
2. Pozyskanie informacji na temat realnych możliwości wraz z kosztami objęcia
monitoringiem Parku Miejskiego oraz miejsc wymagających zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa w Gminie.
3. Utrzymanie zieleni oraz infrastruktury naziemnej w gminie.
4. Działalność świetlic środowiskowych (współpraca MGOSiR -O PS - Biblioteka).
5. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz sprawy bieżące.
a) w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa,
b) w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona,
c) w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żyrowa,
d) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów Żyrowej i Jasionej
e) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice.
III. Przebieg posiedzenia:
Ad-1 .Posiedzenie rozpoczęło się zgodnie z w/w porządkiem tj. od wizytacji budynku
Gminnego Zębca A3 w którym to Gmina wyremontowała spalone pomieszczenia. Wygląd

wewnętrzny w dalszym ciągu nie spełnia podstawowych warunków bytowych - podłoga
z wylewki betonowej z niewielką pozostałością płytek PCW. Drzwi wejściowe nieszczelne,
instalacja oświetleniowa ciągów komunikacyjnych niedostosowana do wymogów BHP
estetyka poręczy i schodów obskurna.
Zębiec B3 standard o wiele wyższy jednak lokatorzy proszą o zainstalowanie oświetlenia
w pomieszczeniu aneksu kuchennego wydzielonego na korytarzu pierwszego piętra. Proszą
0 wymianę drzwi wejściowych oraz uruchomienie oświetlenia na ciągach komunikacyjnych.
W wydzielonym ogrodzeniu na odpady komunalne obok budynków panuje nieład z powodu
niechlujstwa
W parku

pozostawionego

miejskim powiela

po

ich

opróżnieniu
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w
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się sprawa niezrealizowanych wniosków zgłoszonych

z poprzednich lat i wniosków zgłoszonych z przeprowadzonej wizytacji komisji rewizyjnej
a otrzymane odpowiedzi nie są adekwatne do powagi sytuacji.
Realizując dalszą część wizytacji komisja spotkała się w

Rozwadzy

i zaznajomiła się

z tematem zagospodarowania działki 285/1.
Ad-2. Po zapoznaniu się nadesłaną informacją z UM w sprawie realnych możliwości wraz
z kosztami objęcia monitoringiem Parku Miejskiego oraz miejsc wymagających zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa w Gminie członkowie zaakceptowali nakreślony tok
realizacji.
Ad-3.Wyjaśnienia udzielali kolejno z UM kierownik referatu gospodarki komunalnej
1 ochrony środowiska -W iesław Paliwoda oraz Pani Prezes Spółki Gminnej WIK
w Zdzieszowicach - Izabela Bielka stwierdzając obopólnie ze zgodnie z podpisanym
porozumieniem pracownicy spółki realizują zadanie na bieżąco w miarę posiadanych
środków finansowych. Jednakże efekty realizowanego zadania nie do końca satysfakcjonują
mieszkańców. Występuje brak skoordynowania prac polegający na małej częstotliwości
wykaszań wraz z częścią powtarzalności zabiegu i w dalszym ciągu brak całościowego
wykazu zestawienia gminnych terenów zielonych.
Ad-4. Działalność gminnych świetlic omówiona została przez Panią Lidię Myczka
reprezentująca MGOKSiR, w którym to referent klubowy jest zatrudniony i opłacany.
Natomiast Pani kierownik OPS Renata Nachtygal oraz kierowniczka Miejsko Gminnej
Biblioteki Pani Anna Maciołek zadeklarowały chęć współpracy. W temacie tym występują

placówki, których działalność jest zawieszona, brak jest czytelnego programu wykorzystania
placówek dla współpracy pomiędzy MGOKSiRem, OPSem i Biblioteką. Placówki te
powinny być wzbogacone o potrzebne wyposażenie sprzętowe i osobowe, a komputery
podłączone do Internetu. Należy udostępnić pomieszczenia i dowartościować grupę
senioralną a przy okazji nie zgubić dzieciaków i młodzieży. Należy zwiększyć środki
finansowe na działalność programową placówek i uatrakcyjnić każdą ze świetlic.
Ad-5. Projekty przygotowanych uchwał (a do d) przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki
Mieniem i Rolnictwa Michał Kilisz - członkowie komisji jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie ww. projekty.
Pkt - e przeniesiono na listopadowe posiedzenie komisji.

IV. Podjęto następujące wnioski:

1. Nie do zaakceptowania jest dalsze tolerowanie niechlujstwa wokół budynków gminnych.
2. Dopracować harmonogram utrzymania czystości i wykaszania gminnych terenów
zielonych z uwzględnieniem wszystkich działek gminnych celem ogłoszenia przetargu na
w/w zadanie.
3. Opracować zasady współpracy w celu szerszego wykorzystania posiadanych pomieszczeń
świetlicowych.

V. Program następnego posiedzenia:
a. Bezpieczeństwo na lokalnych drogach i chodnikach - stan przygotowań do zimy
b. Możliwości, przygotowanie i realizacja wniosków o pozyskanie środków finansowych
z zewnątrz na realizację przedsięwzięć w Gminie
c. Informacja na temat realizacji listy przydziału mieszkań.
d. Omówienie materiałów sesyjnych

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:
GODZINA:

N a 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

Protokołował/a:

Rysunek 1 i 2 .Pozostawione po odbiorze przez obok Zębca

Rysunek 2 Pozostawiony pień wyciętego drzewa

Rysunek 3Brak płytek chodnika wejścia na scenę

Zamakania scena przez brak rynny na dachu sceny

Śmieci w potoku Anka

