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Protokół Nr 34/2017
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 21 listopada 2017 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek

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

II. Program posiedzenia

III. 1. Ocena gospodarki wodno ściekowej -  kanalizacja burzowa / ilość km/ plany 

konserwacji i utrzymania - przez kogo na czyje zlecenia + ponoszone koszty.

2. Stan infrastruktury drogowej w Gminie.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał. -  Omówienie i wypracowanie opinii 

otrzymanego projektu budżetu na 2018 rok.

4. Sprawy bieżące

IV. Przebieg posiedzenia

Otwierając posiedzenie prowadzący powitał przybyłych pracowników Urzędu 

Miejskiego oraz członków komisji. W temacie;

Ad 1) Gospodarki wodno ściekowej -  kanalizacja burzowa na terenie gminy w tym 

plany konserwacji i utrzymania wypowiedział się kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska Wiesław Paliwoda stwierdzając, że 

najkorzystniejszą ofertę na czyszczenie kanalizacji deszczowej w br. przedstawiła 

firma WIK Zdzieszowice Sp. z o.o., która za kwotę 20 999, 60 zł to zadanie 

zrealizowała. Poinformowano zebranych również, że na bieżąco jest monitorowana 

istniejąca kanalizacja deszczowa o długości 31,7  km, która to posiada 470 włazów, 

1 odstojnik i 4 kraty poprzeczne -  nie wymieniając, przez kogo na jakie zlecenie i za 

jakie pieniądze.

Ad 2) Stan infrastruktury drogowej w Gminie przedstawiła i materiały w tym 

temacie przygotowała Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków 

Pozabudżetowych Sabina Kurdyna jednocześnie stwierdzając, że jedynie na zadanie 

pod nazwą: „Modernizacja części ulicy Bocznej od nr 9 do 17” pomimo ogłoszonego



przetargu żadna z firm nie złożyła oferty, pozostałe zadania zgodnie z zapisami 

w budżecie są realizowane.

Ad 3) Członkowie komisji nie wnieśli uwag do tak przedstawionego projektu 

budżetu na 2018 rok, który skonstruowany jest tylko w oparciu o dochody własne 

gminy i środki na zadania zlecone.

V. Podjęto następujące wnioski:

1. Komisja zwraca się do pani Burmistrz o przekazanie całości kanalizacji deszczowo- 

burzowej na stan spółki WIK Zdzieszowice wskazując zarazem źródło finansowania jej 

utrzymania.

2. Prosimy o ogłoszenie naboru na rozbudowanie biura Referatu Inwestycji 

i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych dla pozyskania pracowników operatywnych 

w ich pozyskiwaniu.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Zgodnie z tematyką następnego spotkania.

VII. Program następnego posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 11-12-2017 godz. 15/15

1. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a -  w sprawie przyjęcia gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla gminny Zdzieszowice na rok 2018

2. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję Społeczną w 2017 roku.

3. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2018.

4. Sprawy bieżące.

I. Analiza funkcjonowania parku miejskiego i tego podobnych miejsc w gminie -  

komisja wspólna z Komisją Kultury Oświaty i Sportu w dniu 27 listopada.



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:


