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Protokół z posiedzenia Komisji

Rewizyjnej

                  z 23 lutego 2018 r.               

==============================================================================

Tryb  zwołania:  Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z  tematem planu  pracy
komisji.
Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji  Waldemar Żak
Porządek obrad: 

1. Informacja dotycząca składanych wniosków/ projektów w oparciu o dofinansowanie zewnętrzne na
2018 rok
2. Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem i odśnieżaniem dróg gminnych w sezonie 2017/2018
3. Informacja o kosztach związanych z remontem i budową dróg gminnych na terenie miasta Czeladź w
2017r.

Frekwencja Radnych:
 Kamil Kowalik
 Patryk Trybulec
 Waldemar Żak
 Monika Pawlik
 Patrycja Juszczyk
 Katarzyna Pilc

Nieobecni Radni:

Pozostałe osoby:
Naczelnik – M. Skiba
Dyrektor – I. Mrozowska 

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

omówiono materiał zgodnie z planem pracy.

Przebieg obrad:

W. Żak – witam na posiedzeniu komisji rewizyjnej. Mamy dzisiaj temat 
1. Informacja dotycząca składanych wniosków/ projektów w oparciu o dofinansowanie zewnętrzne na
2018 rok
2. Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem i odśnieżaniem dróg gminnych w sezonie 2017/2018
3. Informacja o kosztach związanych z remontem i budową dróg gminnych na terenie miasta Czeladź w
2017r.

W. Żak  - każdy z Państwa dostał informację proszę Panią Naczelnik o wprowadzenie. 
M. Skiba - przygotowałam Państwu informacje, które są w przygotowaniu, nie jestem w stanie powiedzieć ile
będzie wniosków, chcielibyśmy pozyskać dofinansowanie do ogniw fotowoltaicznych w kopalni kultury, te opłaty
tam są bardzo wysokie. Ogłoszenie konkursu ma być w maju. Drugi wniosek to aktywizacja gospodarcza terenu
Muzeum  Saturn,  chodzi  o  wykorzystanie  środków  mówimy  o  Gospodarczej  Bramie  Śląska.  Konkurs  jest
planowany  w  drugiej  połowie  roku.  Kolejny  wniosek  Ekologiczna  Gmina  Czeladź  w  bieżącym  roku  zostały
przygotowane konkursy.  Kolejny wniosek na usunięcie azbestu tak jak w roku poprzednim ogłosiliśmy nabór, na
razie zainteresowanie jest bardzo małe. Kolejny projekt przebudowa ulicy Spacerowej, na ten moment z pewnych
projektów to tyle. 
M. Pawlik – czy istnieje w przyszłości możliwość na przydomowe oczyszczalnie ścieków o dofinansowanie?
M. Skiba – musiałabym sprawdzić
W. Żak – jaki jest system ogrzewania w kopalni?
M. Skiba - centralne ogrzewanie.
W. Żak - kolejny punkt proszę Panią Mrozowską?
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I. Mrozowska – akcje zima przeprowadzamy we własnym zakresie, poszczególne zakupy to piasek, sól drogowa
to jest kwota 41 000 zł a drugie tyle zostaje na sezon drugi. Materiały są zakupione jesteśmy przygotowani do
zimy. 
I. Mrozowska – jeżeli  chodzi o drogi  zleciliśmy projekt na ulicę Spacerową, na Węglową w tym roku będzie
realizacja na Katowicką i Żabią, wykonaliśmy kanalizację deszczową, na Staropogońskiej zleciliśmy ułożenie płyt
betonowych. Ulica Kosmonautów, wykonaliśmy deszczówkę i remont drogi i  zrobiliśmy nakładki na 17 lipca i
Piaskowej.
W. Żak - czy są pytania? Jeżeli chodzi o drogi powiatu czy my prowadzimy jakąś kontrolę tych dróg?
I. Mrozowska – oczywiście na bieżąco upominamy się o łatanie dróg, naprawę.
M. Pawlik – czy na dzień dzisiejszym jest Pani w stanie nam powiedzieć, które drogi są w najgorszym stanie?
W. Żak – tutaj chyba nam trudno nam to powiedzieć bo i ulica Legionów, Borzecha i są uciążliwe 
K. Kowalik – w związku ze Staropogońską te płyty w jakim celu są ułożone?
I. Mrozowska – w celu utwardzenie nawierzchni. 
K. Kowalik – no bo ten temat już był w zeszłej kadencji, jakaś procedura podziału wykupu?
I. Mrozowska – na razie nic nie wiem.
W. Żak – dziękuje zamykam posiedzenie komisji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Waldemar Żak         

Data napisania protokołu :23.02.2018 r.

Data podpisania protokołu :..............................
Data przekazania protokołu do BIP : …...........
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