Rada Miejska
w Dobrodzieniu
Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta,
Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowa i Ochrony Środowiska, które
odbyło się w dniu 20 maja 2013 roku.
Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia :
1. Weryfikacja oznakowania drogowego na terenie miasta Dobrodzienia. Udział Komendanta
Komisariatu Policji w Dobrodzieniu.
2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.
4. Gospodarka odpadami na terenie gminy Dobrodzień.
5. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu na temat
wynajmowania lokali użytkowych.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
7. Sprawy różne.
8. Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy.
Wizytacja jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzędowicach i w Klekotnej.
Z uwagi na stan zdrowia Przewodniczącego Komisji Pana Norberta Potyki posiedzenie Komisji
prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Jadwiga Kasprzyk, która dokonała otwarcia
posiedzenia Komisji witając radnych oraz zaproszonych gości.
Punkt 1.
Weryfikacja oznakowania drogowego na terenie miasta Dobrodzienia.
Na posiedzenie komisji został zaproszony Komendant Komisariatu Policji w Dobrodzieniu. W jego
zastępstwie udział w posiedzeniu komisji wziął Pan Tadeusz Spalik Zastępca Komendanta.
Pan T. Spalik poinformował, że mieszkańcy Hadasik proszą o ustawienie na ul. Lublinieckiej
nowego oznaczenia, by autobusy mogły przejeżdżać tą ulicą i zatrzymywać się na przystanku.
Niestety obecne oznaczenie zezwala na parkowanie samochodów przy ul. Lublinieckiej co
uniemożliwia przejazd autobusu jadącego z Dobrodzienia do Lublińca. Zazwyczaj busy nie mają
problemu z przejazdem chociaż zdarzają się dni, kiedy i one mają problem.
Radna J. Kasprzyk poinformowała, że na spotkaniu z mieszkańcami ul. Lublinieckiej były
propozycje narysowania kopert, jednak każdy uważa, że jego samochód ma prawo tam stać. Uważa,
że dopóki zakład fryzjerski nie zostanie przeniesiony na ul. Opolską nie zmniejszy się ilość
parkowanych samochodów.
Pan Spalik stwierdził, że nie ma możliwości, by każda posesja miała kopertę, gdyż nie można
zablokować chodnika. Najgorzej wygląda skrzyżowanie ul. Lublinieckiej z ul. Mickiewicza.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że obecne oznakowanie ul. Lublinieckiej nie przeszkadza, by
jeździły tamtędy autobusy, przeszkodą są stojące samochody i złe odśnieżanie.
Alternatywą jest przejazd ul. Topolową. Ulica ta jest technicznie przygotowana , znak informujący
o nośności 7 ton można by zmienić i jest to najrealniejsze rozwiązanie.
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Zastępca Burmistrza stwierdził, że problem przejazdu ul. Lubliniecką pozostanie ale przejazd
autobusów musiałby być rozwiązany.
Radny E. Grabiński stwierdził, że dopóki ul. Lubliniecka była drogą krajową to nie było problemu
bo był zakaz zatrzymywania się a teraz mieszkańcy chcą zatrzymywać się koło domu.
Radny B. Cholewa stwierdził, że klienci korzystający ze salonów meblowych powinni samochody
zostawiać na parkingu.
Radna J. Kasprzyk stwierdziła, że osoby przyjeżdżające do sklepów meblowych szukają parkingu,
najgorzej jest jak przyjeżdżają do zakładu fryzjerskiego.
Zastępca Komendanta zobowiązał się do zwiększenia kontroli na ul. Kościuszki i Mickiewicza.
Radny E. Korzyniewski stwierdził, że jeżeli zlikwiduje się zakaz postoju to samochody będą za
szybko jeździć i wtedy trzeba by zrobić specjalne klomby w celu ograniczenia prędkości.
Radna J. Kasprzyk stwierdziła, że problem parkowania na ul. Lublinieckiej występuje tylko do
krzyża, później problemu nie ma.
Dyrektor ZGKiM poinformował, że żaden z kierowców autobusu szkolnego nie zgłaszał problemu
przejazdu ul. Lubliniecką. Zimą był zgłoszony problem przejazdu ul. Ks. Gładysza.
Zastępca Burmistrza stwierdził, że może należałoby sprawę rozwiązać radykalnie tzn. mieszkańcy
potwierdzą, że jest potrzebne parkowanie a jak nie to wprowadzić należałoby częściowe
parkowanie.
W sprawie wykonania klombów na ul. Lublinieckiej, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest to
niemożliwe z uwagi na zbyt duże natężenie ruchu.
Radny E. Korzyniewski zaproponował, by zlikwidować przejścia dla pieszych w rynku, gdyż co
niektórzy zapłacili za nie korzystanie z przejścia. Najczęściej łapią w czwartki. Uważa, że jeżeli
mieszkańcy mają przechodzić po pasach to musi być ich więcej. Zwrócił się z zapytaniem do
Zastępcy Komendanta co o tym sądzi.
Pan Spalik wyjaśnił, że Dobrodzień jest małym miasteczkiem wszyscy się znają ale co będzie jeżeli
się coś stanie, kto weźmie za to odpowiedzialność. Stwierdził, że nikt nie wyrazi zgody na
likwidację pasów.
Radny E. Korzyniewski wnioskował,by zrobić więcej „ pasów”, brak jest przejścia na ul. E. Stein,
ul. Cmentarnej. Uważa, że w wielu miejscach jest ich brak.
Poruszył także sprawę braku chodnika koło Komisariatu Policji, zapytał zastępcę Komendanta
dlaczego nie wnioskowano o chodnika.
Pan T. Spalik wyjaśnił, że inwestycja przebiegała zgodnie z projektem Wojewódzkiej Komendy, ale
sprawdzi dokumenty czy chodnik był planowany.
Następnie odniósł się do sprawy „ przejść dla pieszych”. Wyjaśnił, że przy ul. E. Stein są na
wysokości kościoła, brak jest natomiast koło policji.
Radny E. Grabiński poinformował, że jeden z radnych na Sesji RM wnioskował o zniesienie pasów
a wniesienie strefy zamieszkania.
2

Radna J. Kasprzyk stwierdziła, że jest za likwidacją pasów.
Zastępca Burmistrza zapytał kto zagwarantuje, że przy strefie zamieszkania kierowcy będą jeździć
wolniej. Trzeba także zdawać sobie sprawę, że w przypadku strefy zamieszkania samochody po
godzinie 17-tej nie będą mogły stać na chodniku tak jak to ma miejsce obecnie.
Zastępca Burmistrza stwierdził, że odradza rewolucyjne zmiany, gdyż mogą one przynieść
odwrotny skutek.
Radny E. Korzyniewski poruszył sprawę pierwszeństwa przejazdu w kierunku Opola na
skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i ul. Ks. Gładysza.
Po dyskusji i przedstawieniu sprawy przez Zastępcę Burmistrza postanowiono, że nie będzie zmian.
Omówiono także sprawę oznakowania rynku i nie wprowadzono zmian.
Radny N. Potyka wnioskował o poprawienie ustawienia lustra przy skrzyżowaniu ulic Polnej z ul.
Oleską, gdyż zasłania jedną stronę ulicy.
Zastępca Burmistrza stwierdził, że ostatnio można zauważyć nasilenie chuligaństwa na terenie
miasta Dobrodzienia.
Zastępca Komendanta Policji poinformował, że ostatnio zanotowano dużo i wiele kradzieży na
wioskach, gdzie działała 4-5 osobowa grupa młodych ludzi, którzy obecnie mają sprawy karne i
dozory. Obecnie to się zmieni, będą także patrole na rynku.
Radny B. Cholewa wnioskował o zwrócenie uwagi na park jordanowski oraz tył terenu plebanii.
Zapytał także Zastępcę Komendanta co sądzi, by ul. Pocztową i Mickiewicza zrobić ulicami
jednokierunkowymi ( na odcinku od poczty do posesji p. Cholewa i od p.Cholewa do Restauracji
Cafe Kult.
Pan Spalik wyjaśnił, że jeżeli wpłynie taki wniosek to jest to realne. Jednak należy zastanowić się
nad tym, gdyż przy ul. Parkowej znajduje się nowa przychodnia lekarska.
Radna J. Kasprzyk poruszyła sprawę dziur w asfalcie przy ul. Lublinieckiej.
Pan J. Zajączkowksi poinformował, że tylko duże dziury będą łatane masą asfaltową, natomiast
łatanie dziur na wioskach odbywać się będzie grysem.
Punkt 2.
Inspektor Krystyna Nowak poinformowała, że wpłynęło ogółem 20 wniosków w tym : 4 na
zamianę lokalu mieszkalnego, 14 o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego i 2
wnioski w sprawie zmiany najemcy.
Z tego 4 wnioski nie będą rozpatrywane, gdyż wymagają uzupełnienia. Są to wnioski p. Alicji
Strychalskiej, Pani Emilii Chmura, Pani Jolanty Jureczko oraz Pana Jerzego Juszczyszyna.
Następnie przedstawiła nowe wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego celem
zaopiniowania przez komisję:
1. ASENOW Paweł – zam. Pludry, Os. Robotnicze 18/1 – 2 osoby - POZYTYWNIE na listę
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listę oczekujących do realizacji w II kolejności.
2. IDASIAK Piotr i Agnieszka – zam. Dobrodzień, ul. Szemrowicka 1/10 – 5 osób. Dotyczy
zamiany lokalu mieszkalnego. NEGATYWNIE
3. SMYKAŁA Danuta – zam. Dobrodzień, ul. Piastowska 52 – 3 osoby. POZYTYWNIE na
listę oczekujących do realizacji w II kolejności.
4. KANIAK Eugenia – zam. Dobrodzień, ul. Piastowska 39B/2 – 2 osoby. POZYTYWNIE na
listę oczekujących do realizacji w II kolejności.
5. CHUDECKI
Przemysław zam. Lubliniec, ul. Kilińskiego 12/2. Ostatnie stałe
zameldowanie Dobrodzień, ul. Opolska 8 – 3 osoby. NEGATYWNIE miał współwłasność
budynku i został sprzedany- czyli sam tzw. pozbawił się lokalu mieszkalnego, wymeldował
się i wyprowadził do Lublińca, czyli ostatnie miejsce pobytu zgodnie z obowiązującą
Uchwałą jest Lubliniec (§1ust.3lit.c).
6. KUŚPIET Brygida – zam. Dobrodzień, ul. Lubliniecka 57 – 2 osoby. NEGATYWNIE
przekroczone kryteria, ale przydzielić lokal socjalny dla byłego męża, który bezprawnie
zamieszkuje w tym lokalu.
7. PZIONKA Monika – zam. Myślina, ul. Przejazdowa 2 - 1 osoba. NEGATYWNIE –na
chwilę obecną niespełna kryteriów na lokal docelowy jak również na socjalny-brak dochodu
- przekroczona powierzchnia, a to z uwagi na fakt faktycznego zamieszkiwania 8 osób, 3
osoby wymeldowane czasowo do 2016r i 2017r.
Ponowić wniosek z chwilą pozyskania źródła dochodu .
8. CISIŃSKI Jacek – zam. Dobrodzień, ul. Oleska 15- 1 osoba. NEGATYWNIE przekracza
dochód i powierzchnię. Ponadto w/w zainteresowany jest wyłącznie lokalem wskazanym we
wniosku, który z uwagi na konieczność posiadania tzw. rezerwy lokalowej oraz rotacji tych
lokali - obecnie pozostanie jako REZERWA LOKALOWA.
9. NAWARA Grzegorz i Laurencja – zam. Pludry, Os. Robotnicze 20/12 – 4 osoby; dotyczy
zmiany najemcy po śmierci matki. POZYTYWNIE spełnia wszelkie kryteria w przedmiocie
zmiany najemcy.
10. MRUGAŁA Mateusz zam. Pludry, ul. Robotnicza 2c - 2 osoby. POZYTYWNIE
warunkowo na listę oczekujących do realizacji w II kolejności.

-

11. JABCOŃ Natalia zam. Dobrodzień, ul. Oleska 22/2 – 4 osoby. POZYTYWNIE
warunkowo na listę oczekujących do realizacji w II kolejności.

-

12. NORYŃSKA Daria zam. Dobrodzień, ul. Szemrowicka 1/2 – 3 osoby. NEGATYWNIE,
spełnia kryteria na lokal socjalny, który obecnie zajmuje.
13. NIEMIEC Mariusz zam. Dobrodzień, ul. ks. Gładysza 11- 3 osoby. POZYTYWNIE
14. SKROBISZ Angelika zam. Pludry,Os. Robotnicze 2/ 8 – 5 osób, NEGATYWNIE, wniosek
niezasadny.
15. URBAŃCZYK Piotr zam. Makowczyce, ul. Główna 1 – 1 osoba, dotyczy zamiany lokalu. Z
uwagi na brak lokali socjalnych o takim wyposażeniu dokona się uzgodnień z ZGKiM w
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sprawie ewentualnego
NEGATYWNIE.

zamontowania

pieca

kaflowego

oraz

obniżenia

sufitu.

16. NOWAK Rudolf zam. Ligota Dobrodzieńska, ul. Rolna 1 – Umorzyć postępowanie z
uwagi na fakt, że wniosek nie został uzupełniony w terminie.
Pani Nowak K. poinformowała, że z przydziału lokalu mieszkalnego zrezygnowała Pani Katarzyna
Duda i Pani Bakalarczyk – Folaron Ilona. Rezygnacje uznano za zasadne.
Radny E. Korzyniewski stwierdził, że wnioski zostały zaopiniowane i zapytał co dalej z tymi
wnioskami.
Inspektor K. Nowak wyjaśniła, że osoby, których wnioski zaopiniowane zostały pozytywnie ujęte
będą na liście ogólnej, która jest dostępna do wglądu. Ze względu na ochronę danych osobowych
lista ta nie jest wywieszana na tablicy ogłoszeń. Numer na liście nie jest adekwatny do kolejności
przydziału lokalu mieszkalnego. Jeżeli zwolni się lokal to wraz z Panią Burmistrz dokonywana jest
weryfikacja listy. Obecnie na przydział lokalu oczekuje 25 osób, największe zapotrzebowanie jest
na lokal jednoizbowy.
Punkt 3.
Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych:
1/ DOBRODZIEŃ , ul. Oleska 15 - 3 pokoje, kuchnia, łazienka, p/pokój, wc, powierzchnia
użytkowa 56,37m2. REZERWA LOKALOWA
2/ PLUDRY, Os. Robotnicze 19/1 – 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, schowek, p/pokój,
powierzchnia użytkowa 62,35m2 . Lokal posiada centralne ogrzewanie.
Propozycje zasiedleń:
1. Maliniak Krystyna – zamiana na mniejsze
2. Asenow Paweł – 2 osoby
3/ PLUDRY, Os. Robotnicze 20/9 – 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, schowek, p/pokój,
powierzchnia użytkowa 62,35m2 . REZERWA LOKALOWA
4/ PLUDRY, ul. Brzozowa 2 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, p/pokój, powierzchnia użytkowa
63,71m2 . Lokal wyposażony jest w etażowe co.
Propozycje zasiedleń:
1. Zając Beata - 3 osoby
2. Toman Barbara - 3 osoby
3. Niemiec Mariusz – 3 osoby,
5/ LIGOTA DOBRODZIEŃSKA, ul. W. Polskiego 70 – lokal socjalny , 1 izba o powierzchni
3,65m2
Propozycja zasiedlenia: Dylong Alfred – 1 osoba
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Powyższe propozycje Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Punkt 4.
Burmistrz poinformowała, że na ostatnich sesjach Rady Miejskiej zostały podjęte uchwały
dotyczące gospodarki odpadami w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca nowej ustawy
śmieciowej.
Na dzień 11 czerwca wyznaczono termin składania ofert i otwarcie ofert na zadanie na świadczenie
usług odbierania odpadów komunalnych i zaopatrzenia
tych odpadów od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Radny E. Korzyniewski zapytał co się będzie jeżeli okaże się, że wywóz nieczystości będzie tańszy.
Zapytał także ile wpłynęło deklaracji o wysokości opłaty za gospodarkę odpadami.
Burmistrz wyjaśniła, że trzeba wybudować punkt selektywnej zbiórki odpadów dla potrzeb Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.
Odnośnie ilości złożonych deklaracji Burmistrz wyjaśniła, że na chwilę obecną nie wiadomo, gdyż
dopiero wprowadzane są do systemu i gdy czynność ta zostanie zakończona będzie wiadomo ile jest
tych deklaracji. W przypadku nie złożenia deklaracji gmina wystąpi z pismem do tych osób o
złożenie deklaracji.
Burmistrz zaproponowała, by do tematu gospodarki odpadami na terenie gminy Dobrodzień
powrócić w miesiącu listopadzie.
Radny Korzyniewski poinformował, że były sugestie skierowane do premiera, by przedłużyć termin
wprowadzenia ustawy śmieciowej. Stwierdził, że mówi się, że jest samorząd ale gminy nie mogą
być samodzielne, nie mogą podjąć decyzji.
Punkt 5.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu Dariusz Dykta
przedstawił informację na temat wynajmowania lokali użytkowych będących w administracji
zakładu.
Obecnie są 3 lokale pustostany co stanowi 8-9%. W ostatnim czasie dokonano zawarcia umów na
najem lokali użytkowych położonych w Dobrodzieniu przy ul. Lublinieckiej 17; Piastowskiej 4;
Moniuszki 2.
Dyrektor uważa, że lepiej obniżyć trochę cenę za wynajem i mieć dochód z lokali niż nie mieć nic.
Poinformował, że zrezygnowano z lokalu użytkowego położonego w Rzędowicach, w którym
mieścił się sklep spożywczy.
Punkt 6.
Skarbnik Gminy Aniela Kniejska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy po stronie
dochodów i wydatków za 2012 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 7.
W sprawach różnych :
1/ Radny B. Cholewa zgłosił interpelację w sprawie załatwiania potrzeb fizjologicznych przez
społeczeństwo między garażami i za toaletami, gdzie unosi się fatalny zapach.
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Na pytanie radnej J. Kasprzyk w jakich godzinach są czynne toalety, Dyrektor ZGKiM wyjaśnił,
że od godziny 740 do godziny 1730.
Radna wnioskowała o zmianę godzin otwarcia toalet z uwagi na fakt, że w godzinach wieczornych
na przystanku zatrzymują się autokary jadące za granicę i osoby podróżujące nie mają możliwości
skorzystania z toalet. Stwierdziła, że najniższa opłata za korzystanie z toalet wynosi 2,00 zł.
Radny E. Gasch zaproponował, by toalety były czynne dłużej ale z przerwą.
Dyrektor Dykta stwierdził, że problemy mogą być z czwartkiem, gdyż zatrudnia 2 osoby z grupą
inwalidzką na 2/3 etatu.
Burmistrz poinformowała, że od roku zastanawia się nad wprowadzeniem automatu, jednak koszt
zamontowania takich drzwi wynosi około 2.000 złotych x 2 sztuki.
Dyrektor Dykta zastanawiał się co będzie przy braku dozoru, stwierdził, że koszty dewastacji mogą
być wysokie.
2/ Dyrektor ZGKiM ustosunkował się do zgłoszonych uwag przez radną J. Kasprzyk w sprawie
wywożenia odpadów wielkogabarytowych z posesji przy ul. Lublinieckiej w Dobrodzieniu.
3/ Radny E.Gasch poruszył problem śmietnika na cmentarzu twierdząc, że śmieci wrzucane są
przez płot. Zasugerował zamontowanie kamery. Zapytał czy ostatnio był wywożony śmietnik.
Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że w kwietniu były wywożone 2 kontenery i 3 pojemniki.
Radny B. Cholewa zaproponował, by na kontenery przy ul. Piastowskiej 39 i ul. Chłopskiej 2
założyć kłódki.
Dyrektor Dykta uważa, że po 1 lipca sprawa się zmieni, gdyż każdy będzie płacił za wywóz
nieczystości i może skończy się podrzucanie śmieci do innych kontenerów.
4/ Zastępca Burmistrza poinformował, że przymierzamy się do zbudowania transportu drogowego,
który będzie połączony z dowozem dzieci do szkół. Od września każdy będzie mógł skorzystać z
tego transportu. Na spotkaniu z rodzicami temat zostanie przedstawiony jednak należy zdać sobie
sprawę z tego, że autobus nie będzie zatrzymywał się przy domach tylko w miejscach do tego
wyznaczonych czyli na przystankach, które przejmie w administrowanie ZGKiM .
Zastępca Burmistrza przedstawił następujące projekty uchwał w sprawie:
− wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej na
terenie Gminy Dobrodzień,
− wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drogach powiatowych na
terenie Gminy Dobrodzień,
− określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Załącznikiem do uchwały jest regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych , których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień.
Na pytanie radnego E. Korzyniewskiego ile posiadamy przystanków na terenie gminy, zastępca
Burmistrza wyjaśnił, że jest ich 59.
Radny P. Czapla stwierdził, że należy rozumieć, że transport drogowy zostanie wykorzystany na
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trasach, na których odbywa się dowóz dzieci do szkół.
Dyrektor Dykta wyjaśnił, że trasy zostały tak ustalone, by w autokarze było kilka wolnych miejsc,
po to, by ktoś mógł kupić bilet i skorzystać z transportu. Trasy będą zbieżne z kursem dowozu
dzieci do szkół. Założono, że na 4 trasach odbywać się będzie 11 kursów.
Zastępca burmistrza wyjaśnił, że idea była taka, by mieszkańcy mogli przyjechać do Dobrodzienia i
skorzystać z innych przewoźników. Ważny jest także fakt, że przewozy będzie wykonywał Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu. Dowozy odbywać się będą tylko w dniu
nauki szkolnej.
Na pytanie radnej czy każda liczba osób będzie mogła skorzystać z dowozu, dyrektor Dykta
wyjaśnił, że ilość osób wykazana jest w dowodzie rejestracyjnym.
2/ Sekretarz Gminy poinformował, że zarządzeniem Burmistrza ogłoszony został konkurs na
stanowisko dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz powołana została komisja
konkursowa do przeprowadzenia konkursu.
Oferty można składać do dnia 14 czerwca br, natomiast rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do
12 lipca.
3/ Radny E. Korzyniewski wnioskował, by wystąpić z pismem do właściciela pawilonu
handlowego KOSTA , by ogrodził nieruchomość od strony rzeki Myślinki.
Ponownie wnioskował o wyposażenie parku miejskiego w urządzenie do ćwiczeń oraz
przypomniał, by administrator płotu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych dokonał jego
naprawy.
Burmistrz stwierdziła, że należy się zastanowić czy chcemy urządzenia do ćwiczeń czy inwestycje.
Wyjaśniła, że przymierzamy się do inwestycji na rok 2014, w tym roku zostanie wykonany projekt
obwodnicy nr 901, która powstanie prawdopodobnie do 2017 roku i wtedy będzie trzeba zrobić
rynek a jeszcze wcześniej ul. Opolską.
Stwierdziła, że urządzenia są na pewno potrzebne ale potrzebne są także inne sprawy.
Punkt 8.
Komisja przeprowadziła wizytację jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klekotnej.
Naczelnik OSP Pan Janusz Małyska zapoznał członków komisji z posiadającym sprzętem,
warunkami i pracą jednostki. Największym mankamentem jest brak oświetlenia – 1 lampy na
zjeździe z drogi głównej do budynku OSP co sprawia ogromne trudności w poruszaniu się
samochodem nocą. Strażacy wnioskowali o zmianę posiadanego samochodu marki „ Żuk” na inny z
jednostki OSP z tereny naszej gminy.
Następnie członkowie komisji dokonali wizytacji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rzędowicach. Prezes OSP Norbert Wildau zapoznał radnych z pracą jednostki.
W czasie wizytacji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzędowicach strażacy wnioskowali o
gumowe ogniotrwałe buty w ilości10 par, ponieważ posiadają tylko 1 parę takich butów a są one
niezbędne podczas akcji gaśniczych. Strażacy zwracali się także z prośbą o zakup dla ich jednostki
ubrań ochronnych UPS w ilości 4 szt.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Wiceprzewodnicząca Komisji
Jadwiga Kasprzyk
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