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Protokół Nr 33/2017
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 17 października 2017 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I.

Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu

II.

Program posiedzenia

A. Ocena zagospodarowania mienia gminnego - Mała architektura w gminie /place zabaw
/urządzenia ćwiczebne i inne obiekty. Stan wyposażenia poszczególnych samorządów wraz z
analizą systemu dbałości i konserwacji.
B. Zaopiniowanie projektów uchwał. - sprawie nazwy ulicy Pstrowskiego - Rozwadza
C. Sprawy bieżące
> Ekspertyza o stanie budynku samorządowego na osiedlu Piastów
> Ekspertyza o stanie murawy boiska w Krępnej.
> Jakość dróg transportu rolnego w gminie.
III.

Przebieg posiedzenia.
Posiedzenie rozpoczęło się od powitania pana wiceburmistrza, przybyłych
gości, radnych oraz pracowników UM. a z uwagi na szacunek do
przybyłych gości dyskusję w w/w tematach rozpoczęto od tematów w
sprawach bieżących tj.
Z W temacie otrzymanej ekspertyzy budynku samorządowego na Piastów I
wypowiadali się w tym samym tonie zarówno przybyli przedstawiciele
mieszkańców Piastów I jak i radni zgadzając się z opinią ze obecny stan
wizualny chluby gminie nie przynosi. Dla zmiany wizerunku obiektu
należałoby to zadanie umieścić w nowotworzonym projekcie budżetu na
2018 rok by wykonać elewację zewnętrzną przeznaczając na ten cel kwotę
100 000, 00 zł.
Ad- A. Temat stanu zagospodarowania mienia gminnego w w/w temacie
omówił kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Wiesław Paliwoda jednocześnie oświadczając ze w naszej
gminie są na bieżąco monitorowane wszystkie urządzenia zabawowe
poprzez pracowników urzędu a występujące uszkodzenia są na bieżąco
zabezpieczane w miarę przeznaczonych i posiadanych środków w budżecie
Gminnym. Konserwacja urządzeń zabawowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami musi być zlecona podmiotom do tego upoważnionym.
Nadmienił również o tworzonym nowym Prawie Budowlanym gdzie, co
raz trudniej będzie spełnić wymogi istniejących naszych Gminnych placów
zabaw.

S Ad-2 Członkowie komisji uszanowali wolę mieszkańców sołectwa
Rozwadza i pozytywnie zaopiniowali zaproponowaną zmianę nazwy ulic,
z” Pstrowskiego” na „Św. Anny” Nadmieniono również w dyskusji ze
podobna nazwa ulicy „Góra Św. Anny” w tym samym kodzie pocztowym
już występuje, co będzie utrudnieniem w przejrzystości adresów
pocztowych.
S Ad-C, Ekspertyza o stanie murawy boiska w Krępnej -nie była omawiana
z uwagi na brak opracowania w urzędzie, ponieważ nastąpił zwrot
opracowania przez zleceniodawcy do wykonawcy.
S Ad-C, Jakość dróg transportu rolnego w gminie. Zagadnienie to omówił
wiceburmistrz jest to ogólnie nierozpatrywany od dawien dawna obszar
pozostawiony samemu sobie. Powierzchnia tych dróg jest prawie w 99%
piaszczysta z poboczami zarośniętymi samosiejkami a długość to prawie 7
km. Przestrzeń na tych drogach jest coraz węższa a środki transportu coraz
nowocześniejsze i cięższe stąd wiele przepustów jest załamanych, a
wyżłobione koleiny z dość głębokimi dziurami są sporym utrudnieniem dla
korzystających użytkowników. Temat dróg transportu rolnego coraz
częściej poruszany jest na zebraniach wiejskich gdzie podejmujący ten
temat rolnicy proponują by szlaki te po uporządkowaniu powinny służyć
społeczeństwu, jako ścieżki spacerowo-sportowe.
IV.

Podjęto następujące wnioski:
1. Prosimy o ujęcie w nowotworzonym projekcie budżetu na 2018 rok kwotę
100 000, 00 zł. na wykonanie zewnętrznej elewacji budynku samorządowego
na Piastów I
2. Prosimy o dostarczenie dla przewodniczących samorządów i sołtysów wyciąg
nowych przepisów dotyczących urządzeń zabawowych i placów zabaw.
3. Dla usprawnienia przejazdów i poprawy sytuacji na drogach transportu
rolnego prosimy o skierowanie w pierwszej kolejności ludzi skazanych do
usunięcia samosiejek oraz zrekultywowania po 1 drodze w Starej części Miasta
i w sołectwach.

V.

Program następnego posiedzenia

Ocena gospodarki wodno ściekowej - kanalizacja burzowa / ilość km/ plany konserwacji i
utrzymania - przez kogo na czyje zlecenia
b)Stan infrastruktury drogowej w Gminie.
b) Zaopiniowanie projektów uchwał.
c) Sprawy bieżące

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:
GODZINA:

Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Józef Wilczek - Przewodniczący
2) Schweda Ewa - Wiceprzewodnicząca
3) Adamski Piotr
4)

Hankus Mirosław

5) Kuska Jan
6) Mikitiuk Witold
7) Wenio Stanisław

Protokołował/a:

