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z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 marca 2018 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek

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

II. Program posiedzenia.

1. Przegląd/ informacja z gminnych terenów w celu identyfikacji „dzikich 

wysypisk - Analiza informacji i zgłoszeń, zdjęć i opisów tych miejsc 

wykonanych przez Sołtysów, Radnych i Przewodniczących samorządów 

mieszkańców.

2. Boiska sportowe w Gminie -  utrzymanie infrastruktury LKS Korona Krępna -  

omówienie bieżącego stanu w oparciu o dokonaną ekspertyzę.

3. -  Opiniowanie uchwał

a- W sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych 

b- w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice

4.Sprawy bieżące

III. Przebieg posiedzenia;

Ad-l.W  związku z wyjazdowym posiedzeniem komisji, posiedzenie rozpoczęło się 

od przywitania Pana Burmistrz i przybyłych Radnych do nowo oddanego 

pomieszczenia samorządowego w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej. 

Temat tzw, dzikich wysypisk zgodnie z otrzymanymi materiałami przygotowanymi 

przez Urząd Miejski i wsparte materiałami innych Radnych i Sołtysów omówił pan 

Artur Gasz. W swojej wypowiedzi zaznaczył ze zgodnie z oczekiwaniami 

mieszkańców Burmistrz pomimo wielkiego i szerokiego zaangażowania w tym 

temacie musi odczekać na decyzje wyroków sądu, bowiem parę w tych sprawach się 

toczy. Globalnie spojrzawszy na porządek czystość w Gminie należy przyznać ze 

uległa poprawie. Czysty Region sprawdza się w odbiorze odpadów z prywatnych 

i prawnych posesji, jednak patologii i nawyków na rozsądne gospodarowanie 

odpadami w naszym społeczeństwie jeszcze trochę potrwa.



Ad-2. Z otrzymanej ekspertyzy wynika jednoznacznie ze ilość i wielkość błędów 

popełnionych podczas zadania inwestycyjnego powstała wskutek przyjęcia 

niewłaściwej idei budowy boiska i zbyt ograniczonej pielęgnacji w trakcie 

eksploatacji. Stwierdzenie powyższe zawarte jest w rozdziale VIII Określeniu 

wadliwości i w rozdziale X w Podsumowaniu gdzie eksperci stwierdzają 

jednoznacznie ze naprawę wadliwości występujących na boisku należy przekazać 

doświadczonemu wykonawcy, bowiem obecnie nie ma możliwości uzyskania 

dobrej, jakości płyty boiska bez nakładów inwestycyjnych. Reasumując całe 

zagadnienie komisja podtrzymuje poprzednie stanowisko wskazując o dołożenie 

potrzebnych finansów i własnymi siłami przy wsparciu i nabytym doświadczeniem 

pracowników MGOKSiRu doprowadzać płytę do używalności.

Ad-3 . Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał;

a- W sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych 

b- W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice

IV. Podjęto następujące wnioski

V. Program następnego posiedzenia

III sektor siła wsparcia -  prelekcja działaczy z zewnątrz 

Opiniowanie proj ektów uchwał.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie.

Termin następnego spotkania

Data:20 kwietnia 2018

Godz; 15/15

Protokołował: 

Józef Wilczek



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:


