
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

R A D A  M I E J S K A
w Zdz ieszow icach

Protokół Nr 31/2017 
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 19 lipca 2017 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek

I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu

II. Program posiedzenia.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w nazwach ulic;
a. W sołectwie Rozwadza -  ul. Pstrowskiego na „św Anny”

ul. Żymierskiego na „Osiedlowa”

b. W mieście Zdzieszowice ul. 22 Lipca na ul „Lipowa”.

ul. Generała Zawadzkiego na ul „Spokojna” 

ul. Żymierskiego na ul „Stefana Żeromskiego”

2. Ocena funkcjonowania monitoringu w Gminie.

3. Sprawy i tematy bieżące w Gminie.

a- Ustosunkowanie się do otrzymanej treści i wniosków wykonanej 

ekspertyzy odnośnie stanu budynku samorządowego na Piastach 

b- omówienie stanu dróg transportu rolnego w Zdzieszowicach w aspekcie 

petycji rolników skierowanej do Burmistrza w dniu 16 czerwca br.

Przebieg posiedzenia:

Ad-1. Biorąc pod uwagę zapisy ustawy art.6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego - członkowie komisji uszanowali 

wnioski mieszkańców zgłoszone na odbytych spotkaniach konsultacyjnych i zaopiniowali 

projekt uchwały pozytywnie biorąc pod uwagę jedynie zmianę nazwy. Komisja nie omawiała 

następstw procedur prawnych wynikających z tak podjętej zmiany nazw wg w/w ustawy. 

Ad-2. Na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i przeprowadzonego rozeznania 

temacie funkcjonowania monitoringu na mieście stwierdzono w dyskusji jednoznacznie 

ze należy za wnioskować do pani Burmistrz o ujęcie w przyszłorocznym Budżecie Miejskim 

pozycji modernizacji Monitoringu Miejsko -  Gminnego. Bezpieczeństwo jest jedną 

z podstawowych potrzeb człowieka. Mieszkańcy Zdzieszowic, ale i także mieszkańcy



pozostałych gminnych miejscowości chcieliby czuć się bezpiecznie na swoich ulicach. Mieć 

pewność, że w razie zaistnienia jakiejś niebezpiecznej sytuacji (napaść, wypadek, dewastacja, 

rabunek, włamanie ktoś zareaguje. A po fakcie można będzie zabezpieczyć materiał 

dowodowy na potrzeby stosownych organów i ubezpieczyciela .Póki co monitoring 

funkcjonuje jedynie w mieście i to tylko w niewielkiej części. Stare urządzenia są niesprawne 

a nowych jest mało i niekoniecznie są najwłaściwsze. Oprócz braku kamer w wielu 

newralgicznych miejscach najgorszym jest fakt braku rzeczywistego dozoru. Nikt nie śledzi 

na bieżąco obrazu i nie reaguje na zdarzenia. Dopiero po jakimś incydencie materiał jest 

sprawdzany na komisariacie Policji korzystając z pomocy lokalnej firmy.

Należałoby zastanowić się globalnie nad poprawą bezpieczeństwa w gminie. Opracować 

koncepcję i w miarę posiadanych i pozyskiwanych na ten cel środków zgodnie z nią 

rozbudowywać system bezpieczeństwa.

Ad-3 Z uwagi na brak odpowiedzialnych przedstawicieli urzędu na posiedzeniu 

komisji w sprawie otrzymanej ekspertyzy o stanie budynku samorządowego na 

Piastach oraz w temacie jakości dróg transportu rolnego -  zagadnienia te 

przeniesiono do omówienia na termin późniejszy.

II. Podjęto następujące wnioski:

III.

1. Prosimy o ujęcie w nowotworzonym budżecie zadania inwestycyjnego pod 

nazwą Modernizacja Monitoringu w Mieście i w Gminie -  koncepcja + 

projekt + realizacja

V. Program następnego posiedzenia:

a) Ocena współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych Państw.

b) . Potrzeba realizacji oświetleń dedykowanych w gminie

b) Zaopiniowanie projektów uchwał.

c) Sprawy bieżące

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie.



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

7) Wenio Stanisław

h
i.

Protokołował/a:


