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z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych ! odpis 
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w dniu 24 września 2018 r.

DA M i E  J S KA
w Zdzieszowicach 

i n...

Obradom Komisji przewodniczy: Józef Wilczek

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

II. Program posiedzenia.
1. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w Gminie.

2. Imprezy kulturalno -  integracyjne w gminie, nakłady finansowe a odbiór społeczny

3. Opiniowanie proj ektów uchwał

4. Sprawy bieżące.

III. Przebieg posiedzenia.

Ad-1. Po powitaniu członków komisji oraz zaproszonych gości w osobach:

Przedstawiciel UM Komendanta Straży Miejskiej Arkadiusza Mroza, dyr. MGOKSiR-u 

mgr Edwarda Szymaindy oraz Zarządu Gminnej Rady Seniorów. Przewodniczący Komisji 

odczytał porządek obrad. Po wprowadzeniu tematu: „Bezpieczeństwo pieszych i 

rowerzystów w Gminie” oddał głos komendantowi Straży Miejskiej, który dzięki swojemu 

doświadczeniu w dotychczasowej pracy mógł rzetelnie omówić aktualną sytuację na 

terenie gminy. Aktualna sytuacja to początkowy etap budowania ścieżek pieszo- 

rowerowych w gminie Zdzieszowice. Z uwagi na dość bogatą dyskusję zapisano i 

przegłosowano n/w wnioski.

Ad-2. Temat kulturalnych imprez integracyjnych na terenie gminy omówił 

Dyr. MGOKSiR-u mgr Edward, Szymainda, który przygotował również materiał 

informacyjny a swoje spostrzeżenia w poprawie w/w zagadnienia tłumaczył krótko: 

Corocznie zwraca się do sołtysów, przewodniczących samorządów i mieszkańców a także 

przyjmuje plany o ilości imprez do zorganizowania w poszczególnych samorządach jak 

również otrzymuje z UM przydzieloną wielkość budżetu - która jest przeważnie 

niewystarczająca do oczekiwań. Z ramienia nadzoru tak konstruuje projekt swojego 

budżetu by te wszystkie imprezy plenerowe mogły być zrealizowane przez 

zainteresowanych wnioskodawców. Niestety oczekiwania zainteresowanych są wyższe niż 

możliwości, co powoduje spięcia oraz niepokój społeczny. Dyrektor podziękował 

samorządowcom Wsi oraz Osiedli za wsparcie w ich organizację zaznaczając, że gdyby 

nie ich pomoc w organizacji tego typu imprez to wiele pomysłów mogłoby być



niezrealizowanych przez jego pracowników. Nadmienił, że są na terenie gminy samorządy 

mieszkańców i sołectwa, w których działają organizacje pozarządowe, poprzez które 

organizatorzy sięgają po wsparcie finansowe składając wnioski na różnorakie projekty a 

tym samym ubogacają te wydarzenia. Podsumowując ten temat członkowie komisji i 

zaproszeni goście jednogłośnie wyrazili podziękowanie organizatorom za udane imprezy a 

dyr. za wyrozumienie i kompromis przy ich realizacji.

IV. Podjęto następujące wnioski.

Ad-1

a- Członkowie komisji zwracają się do pani Burmistrz o zlecenie opracowania 

kompleksowego planu ścieżek spacerowo rowerowych dla całej gminy z powiązaniem 

gmin ościennych.

b- W ramach swoich kompetencji zorganizować prelekcje „Od Malucha do Babci 

i Dziadka” tj. w przedszkolach, szkołach i innych miejscach by pogłębić wiedzę 

w temacie praw i obowiązków rowerzystów oraz ujednolicić oznakowanie dróg/tras 

rowerowych.

c- Wypracować porozumienie z właścicielami pozostałych dróg w sprawie zimowego 

utrzymania chodników i ścieżek pieszo- rowerowych na terenie całej Gminy. 

( odśnieżanie oraz czyszczenie ścieżek rowerowych) 

d- Wystąpić do właściciela drogi Wojewódzkiej 423 z ponagleniem o prowadzenie 

dalszych prac modernizacyjnych na odcinku przebiegającym w naszej gminie 

e- Wyremontować ścieżkę pieszo- rowerową wzdłuż ul Filarskiego do drugiej bramy 

Zakładów Koksowniczych.

f- W ramach bieżących czynności skontrolować i uzupełnić piaskiem nowo powstałe 

ścieżki. (Ruchome kostki)

Ad-2.

a- Ujednolicić wielkość środków finansowych przeznaczonych na organizowanie imprez 

kulturalno- integracyjnych dla samorządów mieszkańców i sołectw (po 3000, OOzł)

V. Program następnego posiedzenia

Wspólne posiedzenie z pozostałymi komisjami w celu opracowania zmian w Statucie 

Gminy

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie.

Protokołowała. Ewa Schweda



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:


