
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 41/2018
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 6 sierpnia 2018 r.

Obradom Komisji przewodniczy: Józef Wilczek

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

II. Program posiedzenia.
1. Analiza nakładów i potrzeb na utrzymanie małej architektury.
2. Analiza funkcjonowania targowiska miejskiego i szaletu miejskiego w Gminie 

po przebudowie.
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

a- W sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Zdzieszowice na 
lata 2018-2021”

b- W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Zdzieszowice

c- W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Zdzieszowice oraz przekazania go do organu regulującego

d- W sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych

4. Sprawy bieżące.
III. Przebieg posiedzenia.

Zgodnie z tradycją po przywitaniu zaproszonych gości, pracowników urzędu oraz 
członków komisji przystąpiono do analizowania przygotowanych projektów 
uchwał dotyczących regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na 
terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice. Temat ten omówiła i materiały 
przygotowała pani prezes WIKu mgr. Izabella Bielka, która to ze względu na 
dokonane zmiany w Ustawach dotyczących nowego Prawa Wodnego i nowo 
powołanego podmiotu jakim są Wody Polskie należy zgodnie z wytycznymi 
przygotować i ujednolicić Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 
na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice oraz przekazania go do organu 
regulującego. Po uzyskaniu wszelkich potrzebnych wyjaśnień komisja 
zaopiniowała przedłożony projekt pozytywnie.
Ad-a Temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki 
nad zabytkami dla gminy Zdzieszowice na lata 2018-2021 omówiła i materiał 
przygotowała pracownica z Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pani mgr. 
Sylwia Pankiewicz.

Ad-1. Analizę nakładów i potrzeb dla utrzymania małej architektury wraz z materiałem 
przygotował i omówił kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska mgr.inz.Wiesław Paliwoda. Komisja po wyjaśnieniu pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekty uchwał.

Ad-2. Zagadnienie funkcjonowania targowiska miejskiego i szaletu miejskiego w 
Gminie po przebudowie materiał przygotowała i temat omówiła kierownik 
Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych pani inż. Sabina



Kurdyna . Członkowie komisji widząc i wsłuchując się w codzienne problemy 
zarówno mieszkańców i obsługi targowiska proszą o to by:

Plac targowy -  inwestycja zrealizowana w 2017 roku doczekał się;
a - aktualnego Regulaminu Targowiska z zaznaczeniem boksów (brak schematu organizacyjnego) 
b -wyznaczenia miejsc/zatok do pozostawienia samochodu dla seniorów i osób niepełnosprawnych 
c - wyznaczenia miejsc dla osób handlujących z koszyka
d -  dla skutecznego wyegzekwowania od handlujących pozostawionych skrzynek i palet i innych 

rzeczy merytorycznego wsparcia od Straży Miejskiej, (zdjęcia poniżej) 
e -  wyznaczenia decydenta z imienia i nazwiska, jako osoby kompetentnej z ramienia właściciela 

targowiska rozstrzygania spraw bieżących
f -  Targowisko wyposażyć w stojaki na rowery i ustawić parę ławek dla kupujących tam seniorów 
g -  Dla bezpieczeństwa przebywających tam mieszkańców zamontować monitoring.

IV. Podjęto następujące wnioski
W imieniu mieszkańców i kupców prosimy Panią Burmistrz o odwrotne załatwienie w/w 
problemów od pkt. a do pkt.g

V. Program następnego posiedzenia
3. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w Gminie.
4. Imprezy kulturalno -  integracyjne w gminie, nakłady finansowe a odbiór społeczny
5. Opiniowanie proj ektów uchwał
6. Sprawy bieżące.

Termin następnego spotkania 
Data: 24 września 2018 
Godz. 15/15



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:


