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Protokół Nr 7/2014
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 18 czerwca 2015 r.

Obradom Komisji przewodniczył Radny Józef Wilczek

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

II. Program posiedzenia:

1. Pismo nr GMR.0012.2.1Ó.2015.SP z dnia 1 czerwca 2015 r. - materiał informacyjny w 

temacie "Gospodarka wodno -  ściekowa w Gminie -  Rowy i cieki".

2. Pismo Nr GK.7321.1.2015.BS z dnia 17 czerwca 2015 r. dot. skandalicznych praktyk 

inkasenta targowiska miejskiego w Zdzieszowicach Pani K. Zielińskiej.

3. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/341/2014 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania 2014 - 2020” w formie pieniężnej.

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie -  Koźlu.

5. Sporządzenie planu pracy komisj i na II półrocze 2015 roku.

6. Sprawy różne

III. Przebieg posiedzenia:

Całość zgodnie z programem posiedzenia tj;

Ad-l.W  temacie stanu rowów / cieków wodnych znajdujących się na terenie naszej gminy i 

ich problemów wypowiadali się przedstawiciele Starosty, Przewodniczący Spółki Wodnej 

oraz pracownicy Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwem UM. Z przedstawionej 

dyskusji wynika problem wieloletnich zaniedbań zarówno w działaniach gospodarczych jak i 

finansowych. Ustawowe zapisy nie są na bieżąco egzekwowane co wynika z niejasności



zapisów Ustawy Prawo Wodne . Uczestnicy przyjęli z zadowoleniem plan konserwacji 

rowów melioracyjnych przez gminę Zdzieszowice w br. na łącznej długości 16,5 km co 

stanowi prawie 35% posiadanej długości. Zaapelowano również do przewodniczącego Spółki 

wodnej o dołożenie starań w temacie ściągalności należności od członków spółki oraz 

poproszono przedstawicielki Starostwa o wsparcie działań dla Spółki.

Ad-2. Uczestnicy skierowanego na ręce Pani Burmistrz pisma -petycji/ skargi przyjęli 

zaproszenie przewodniczącego komisji by dość licznie uczestniczyć w posiedzeniu. 

Nurtujące sprawy i niezadowolenie to wg kupców :

- Brak od wielu lat dbałości o poprawę infrastruktury targowiska i utrzymanie porządku

- Powierzchnia placu targowego zbyt mała dla oczekiwań sprzedających .

- Brak drogi pożarowej i przejść pomiędzy namalowanymi boksami.

- Oznakowane miejsca-boksy nie spełniają oczekiwań kupców.

- Regulamin targowiska nie odpowiada wymogom i potrzebom dnia dzisiejszego -  2007r.

- Stawka za samochód zbyt wysoka - gdy dodatkowo się płaci od m /kw .

- Obniżyć opłaty w okresie 1 listopad do 31 marzec .

Z usłyszanej relacji od inkasentek wynika ze są w niezręcznej sytuacji -  chcąc być zgodne z 

obowiązującymi przepisami obarcza się je za to że są zbyt rygorystyczne, wymierzają 

należność za zmierzoną zajmowaną powierzchnię a nie przyjmują do wiadomości 

oferowanych m/kw od sprzedających co doprowadza do kłótni i znienawidzenia.

Ad-3.Treść zawartą w projekcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 

XLIV/341/2014 przyjęto bez uwag.

Ad-4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie -  Koźlu. Zebrani proszą o omówienie tematu na 

sesji.

Ad-5. W planie pracy II półrocza komisji ustalono jak niżej :

Lipiec

- Działalność świetlic środowiskowych -  egzystencja,wyposażenie świetlic, osiągnięcia

- Omówienie zrealizowanych prac w temacie zaopatrzenia mieszkańców w wodę -  WIK 

Sierpień

Ocena funkcjonowania dotychczasowego monitoringu i możliwości rozwoju ze szczególnym 

uwzględnieniem miej sc niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice -



Wrzesień
- Ochrona zdrowia
- Efekty finansowe wynikające z sukcesywnej wymiany oświetlenia ulicznego na lampy 
energooszczędne w gminie
Październik
- Zamierzenia w zakresie budowy dróg i chodników na terenie gminy w 2016 roku 
Listopad
- Działalność organizacji pozarządowych w Gminie
- Utrzymanie zimowe infrastruktury drogowej w Gminie 
Grudzień
- Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
- Ustalenie ramowego planu pracy na 2016 rok

IV. Podjęto następujące wnioski:

Dla ad-1 -a . Po drugim pisemnym doręczeniu pisma o zaleganiu ze spłatą należności na 

rzecz spółki wodnej wystawić nakaz płatniczy członkowi spółki -  zarząd spółki wodnej. 

ad-1 -b. Należałoby zlecić przez UM opracowanie mapy wszystkich cieków, rowów na 

terenie całej gminy.

Dla ad 2

a) Burmistrz Miasta Zdzieszowice powinien dokonać poszerzenia terenu targowiska o działki 

przyległe tj. o działkę 446/3 o powierzchni 89 m/kw. na przejście - dojazd do działek 449/2 i 

449/1 które to należy również przystosować do potrzeb handlujących i w jednym kawałku 

wykonać plac targowy na miarę potrzeb XXI wieku dopracowując regulamin i w/w opisane 

nieścisłości.

b) Ogłosić przetarg na zarządzanie targowiskiem przez podmiot gospodarczy.

V. Program następnego posiedzenia:

- Działalność świetlic środowiskowych w sołectwach -  egzystencja,wyposażenie i działalność
- Omówienie zrealizowanych prac w temacie zaopatrzenia mieszkańców w wodę -  WIK

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Prosi się zainteresowanych o odwiedzenie świetlic w gminie nie tylko w swoich rewirach.. 
Dyrektor MGOSIR przygotuje dość wyczerpującą informację wraz z propozycją wykorzystania 

świetlicy dla mieszkańców.
- Prezes WIK.



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 22-07-2015

GODZINA: 15,15

6) Matuszewski Marian

Zał nr 2. Skic zarysu działek obok targowiska



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 18 czerwca 2015 r.

1) Józef Wilczek -  Przewodniczący

2) Schweda Ewa - Wiceprzewodniczący

3) Adamski Piotr

4) Hankus Mirosław

5) Kuska Jan

6) Maruszewski Marian

7) Wenio Stanisław
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