
Rada Miejska 
W Zdzieszowicach

Protokół Nr 33/2017 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

oraz Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 27 listopada 2017 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Karol Kowalski

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

II. Program posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

a) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2018,

b) W sprawie zmiany regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków,

c) Analiza funkcjonowania parku miejskiego i tego podobnych miejsc w gminie -  Komisja 

wspólna z Komisją Spraw Społecznych.

d) Analiza wniosków Komisji Oświaty Kultury i Sportu z posiedzenia z dnia 24 października 

2017r.

III. Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pan Karol Kowalski przywitał przybyłych na 

posiedzenie gości i członków Komisji. Posiedzenie przebiegało zgodnie z w/w porządkiem.

Ad a) Przez pana Piotra Leboka udzielona została wyczerpująca informacja na temat projektu 

uchwały.

- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

Ad b) Członkowie Komisji uzyskali wyjaśnienia od pracowników UM odnośnie zmiany regulaminu 

dostarczania i odprowadzania ścieków. Zmiana dotyczyła korekty stylistycznej i usunięciu z 

regulaminu martwego punktu.



- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

Ad c) Szczegółowe informacje zostały przedstawione przez pana Wiesława Paliwodę. Podczas 

prowadzonej dyskusji Radni kierowali pytania do Referującego. Podczas omawianego tematu 

Komisja zgodnie stwierdziła, że od pewnego czasu park, zamiast być miejscem relaksu staje się 

miejscem niewyszukanych rozrywek połączonych z dewastacją. Niemal codziennym widokiem, 

szczególnie w okresie letnim są zniszczone kosze, rozsypane śmieci, potłuczone butelki jak i 

poniszczone ławki.

Ad d) Komisja zajęła się wnikliwą analizą otrzymanych odpowiedzi na wnioski z posiedzenia 

Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 24.112017 r. Odpowiedzi na zadawane pytania Radnych 

udzielała pani Joanna Paciorek dyrektor BAEO.

IV. Podjęto następujące wnioski:

-  Komisja prosi o podjęcie kroków mających na celu zainstalowania kamer monitoringu w 

parku miejskim,

-  Komisja prosi o skierowanie prośby do Komendanta Policji jak i Straży Miejskiej o 

wzmocnienie kontroli w parku miejskim,

-  Komisja prosi o przedstawienie rozwiązania działania fontanny w parku miejskim,

-  Komisja prosi o przeprowadzenie analizy zasadności utrzymywania nadmiernej ilości placów 

zabaw na terenie Gminy,

-  Komisja prosi o przeprowadzenie analizy wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy w 

zakresie zapotrzebowania na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

V. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

a. Omówienie materiałów sesyjnych



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Komisja Spraw Społecznych

DATA: łi/iZ Z O dj/.
GODZINA: a ' 1'

Na tym  protokół zakończono i podpisano:

1) Kowalski Karol -  Przewodniczący obrad

2) Adamski Piotr

3) Grądalska Rita

4) Hankus Mirosław

5) Józefiok Zbigniew

6) Kampa Maria

7) Kazik Klaudia

8) Kuska Jan

9) Labisz Brygida

10) Mikitiuk Witold

11) SchwedaEwa

12) Skóra Marek

13) Wenio Stanisław

14) Wilczek Józef

Protokołow ał/a


