
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 8/2014
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 20 sierpnia 2015 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Wilczek Józef

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

II. Program posiedzenia:

1. Ocena funkcjonowania dotychczasowego monitoringu i możliwości rozwoju ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy 
Zdzieszowice -  Pismo Nr SM.0012.3.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
- omówienie aktualnego stanu monitoringu w mieście.
- wyjazd na Posterunek Policji w Zdzieszowicach w celu zlustrowania posiadanego sprzętu, 
jego stanu i jakości.

2. Sprawy różne

III. Przebieg posiedzenia:

Po otwarciu posiedzenia zebrani wg listy obecności pojechali obejrzeć i zwiedzić 

pomieszczenie sekretariatu policji gdzie znajdują się zainstalowane monitory z 

kamer monitorujących. Zapoznali się z historią techniczną tych urządzeń i 

naocznie mogli stwierdzić różnicę pomiędzy pracą w systemie analogowym a 

cyfrowym i ich możliwościami operatywnymi. Po otrzymaniu wyczerpujących 

odpowiedzi udostępniono obecnym obejrzenie jednej z studni kanalizacyjnej. 

Pozostała część komisji polegała na podsumowaniu i sformułowaniu wniosków w 

w/w temacie.
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Ad-2 W sprawach różnych zebrani członkowie komisji zwrócili się do obecnego 

komendanta Policji o wysłanie patroli prewencyjnych do zagrożonych miejsc w 

gminie ....................................... .................................................................................

IV. Podjęto następujące wnioski:

1. Zabezpieczyć środki budżetowe na utrzymanie sieci monitoringu, jej konserwację 

wraz z wymianą starych kamer analogowych na cyfrowe.



2. Doposażyć pomieszczenie sekretariatu Posterunku Policji w Zdzieszowicach w 

klimatyzator ze względu na wydzielane ciepło z pracujących urządzeń transmisyjnych 

i monitorów.

3. Zlecić opracowanie zarysu i głównych założeń docelowego monitoringu obszaru 

miasta i sołectw osobom lub podmiotom posiadającym w tym zakresie fachowe 

doświadczenie. Na tej podstawie opracować etapy realizacji całego przedsięwzięcia.

4. Zinwentaryzować całość infrastruktury istniejącego monitoringu.

5. Na witaczach wjazdowych do miasta umieścić informację z napisem
MIASTO MONITOROWANE

V. Program następnego posiedzenia:

1. Ochrona zdrowia -

2. Efekty finansowe wynikające z sukcesywnej wymiany oświetlenia ulicznego na 
lampy energooszczędne w gminie -  potrzeby dozbrojenia w samorządach 
mieszkańców i w sołectwach .

3. Analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski komisji w protokołach 1 do 8.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Ad-ł .Informacja n/t kondycji zdrowotnej mieszkańców gminy a możliwości 

opiekuńczo -rehabilitacyjne działających podmiotów Caritas, Siostry środowiskowe 

i itp.

Ad-2 Informacja dość szczegółowa na temat zainstalowanego oświetlenia

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 21 września 2015

GODZINA: 15,15



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:

N a tym protokół zakończono i podpisano:

1) Józef Wilczek -  Przewodniczący

2) Schweda Ewa - Wiceprzewodniczący

3) Adamski Piotr

4) Hankus Mirosław

5) Kuska Jan

6) Matuszewski Marian

7) Wenio Stanisław

Protokołował/a:



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych

5) Kuska Jan

6) Maruszewski Marian

7) Wenio Stanisław

Osoby zaproszone:

Imię i nazwisko
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