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Protokół Nr 3/2014
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 9 lutego 2015 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek

I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1. do Protokołu

II. Program posiedzenia:

Gospodarka odpadami i utrzymanie czystości i estetyki w Gminie Zdzieszowice
> Ogólna sytuacja gospodarki odpadami realizowana przez

- Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu
- Veolia Krapkowice jako praktyczny realizator w/w Ustawy

- WIK Zdzieszowice podmiot wykonujący część zadania utrzymywanie czystości w Gminie
na podstawie porozumienia

> Omówienie estetyki gminnej w naszych realiach -  Paliwoda Wiesław
> Omówienie przygotowanych wytycznych dla Szaletu Miejskiego
> Uwagi, wolne wnioski i ich przegłosowanie
> Spisanie protokołu .

III. Przebieg posiedzenia:
A) Powitanie zaproszonych gości pracowników UM przybyłych Radnych i członków 

komisji.
B) Udzielenie głosu: gościom z Czystego Regionu, Dyrektorowi Veoli Krapkowice oraz 

pracownikom UM
C) Estetykę Gminy omówił z-ca Burmistrza Artur Gasz
D) Zagadnienie szaletu Miejskiego omówił Michał Kilisz
E) Na temat funkcjonowania Straży Miejskiej wypowiedział się komendant Mróz Arkadiusz
F) Dyskusja obecnych na posiedzeniu i przegłosowanie podjętych wniosków

Według usłyszanych słów z ust przedstawicieli Czystego Regionu Gmina nasza jako jedyna w 
całym związku ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z firmą Veolia . 
Pozostali członkowie związku współpracują na zasadzie porozumienia. Z analizy wypełnionych 
deklaracji wynika sytuacja że wg statystyki GUS ma nas być jako mieszkańców 16 253 natomiast 
z złożonych deklaracji wynika ze jest nas mniej o 3886 osób. Wobec powyższego w dyskusji 
wypracowano stanowisko aby pracownicy Międzygminnego związku zwrócili się z prośbą drogą 
mailową lub papierową do przewodniczących samorządów mieszkańców oraz sołtysów o 
skonfrontowanie z podanym stanem a stanem faktycznym ponieważ tego typu sytuacja nie jest w 
ustawie rozpisana.
Z opinii rozeznanej w sprawie oceny sprawdzenia ustawy w praktyce wynika że ustawa jest 
dobrze realizowana w życiu społecznym poza małymi uchybieniami logistycznymi tj. zbyt małą 
czcionką napisane zostały harmonogramy odbioru odpadów oraz trudności z zawiązywaniem 
worków odpadów suchych.
Do dnia 15 marca pracownicy Czystego Regionu podają rozwiązanie w sprawie PSZOKu czy 
będzie mobilny czy stały.
W dalszym ciągu nie rozwiązano problemu oczyszczenia Gminy z dzikich wysypisk ponieważ 
budżet nie posiada takiej pozycji na uprzątnięcie a odbiorca Veolia nie ma tego w zakresie swoich 
prac.



Pracownicy Czystego Regionu chętnie udzielą pomocy w przeprowadzeniu lekcji edukacyjnych 
w szkołach i na organizowanych gminnych festynach włącznie z przyznaniem nagród na temat 
segregacji śmieci.
Wobec dobrze realizujących Ustawę zarówno Pracownikom Czystego Regionu oraz Dyrektorowi 
Veoli podziękowano za dobrze zorganizowany odbiór odpadów, licząc na to że nie będzie 
powtórnego sztywnego odbioru odpadów BIO.

W temacie „Estetyka Gminy” stwierdzono, że sposób zleconych spraw odbywających się na 
mocy porozumienia z firmą WIK Zdzieszowice jest nie zadowalająca. Zakres prac, który jest 
zlecany firmie nie jest adekwatny do rzeczywistości. Tereny gminne nie są sprzątane w zależności 
od potrzeb, ale zależą od wysokości budżetu przeznaczonego na ten cel. Dobrym przykładem jest 
niewystarczająca ilość posypanych piaskiem chodników i jezdni. Tłumaczeniem jest brak 
należytego sprzętu i finansów by w takiej rzeczywistości pogodowej sprostać wezwaniu.

IV. Podjęto następujące wnioski:

Z  Prosimy Burmistrza Miasta Zdzieszowice o przygotowanie prezentacji medialnej zalegającej 
dokumentacji ukazującej modernizację przestrzeni publicznej Miasta i Gminy 

Z Zwrócić się do wszystkich zainteresowanych o skonfrontowanie i wyjaśnienie braku lA 
mieszkańców nie wypełnionych deklaracji odpadów.

Z Dla poprawy wizerunku Czystego Regionu członkowie komisji proszą o estetyczne i czytelne 
harmonogramy odbioru odpadów z zaznaczeniem terminu pracujących mobilnych PSZOKów 
wraz z podaniem imienia i nazwiska, nr. telefonu osoby odpowiedzialnej za sprawy 
merytoryczne w Czystym Regionie oraz w Veolii za sprawy praktyczne do której osoby 
można się zwrócić o podstawienie kontenera na odbiór odpadów pochodzących z 
prowadzonego remontu.

Z Radny Józef Wilczek prosi o wysłanie pism z informacją do wszystkich hodowców koni, a 
korzystających z ulic i chodników w czasie spacerów konnych, ze posprzątanie po sobie z 
odchodów konnych należy do obowiązku uczestnika spaceru.

Z Radna Maria Kampa prosi o ujęcie w wykazie dróg do wykaszania ul. Zamkową aż do śluzy, 
ul. Lompy oraz plac przy budynku wielofunkcyjnym oraz zwraca się z zapytaniem o 
określenie przynależności drogi z Januszkowie do Raszowej i do kogo należy odśnieżanie tej 
drogi

Z  Po zakończeniu wyborów Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców należy 
zorganizować spotkanie w sprawie określenia i uzgodnienia terenów gminnych do utrzymania 
w czystości.

Z Wysłać w teren Gminy Eko patrol - pracowników Straży Miejskiej dla zlokalizowania dzikich 
wysypisk śmieci

Z  Zwrócić się z pismem do Pana Arkadiusza Kazura z firmy Budotechnika Gliwice o wyliczenie 
kosztów przebudowy szaletu miejskiego z obecnego stanu na obsługę bezosobową 

Z  Radny Zbigniew Józefiok prosi o wykazy: kosztów zakupu wody z Zakładów Koksowniczych 
na rok 2014, produkcję wody z ujęć własnych na rok 2014, wielkości odprowadzonych 
ścieków na BOŚ, wyliczone straty za 2014. Oraz ceny wody i ścieków w sąsiednich gminach 
V. Program następnego wspólnego posiedzenia z Komisją Budżetową 

Z  w dniu 16-02-2015 :
Opinia do projektu uchwały. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Zaprosić Panią Prezes WIKu -  Izabelę Bielka





Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych

Osoby zaproszone:

Imię i nazwisko
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