
1 
 

Protokół Nr 5/18 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej              

i Porządku Publicznego 

z dnia 24 maja 2018 r. 

 

Dnia 24 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy 

Społecznej, Gospodarki Komunalnej   i Porządku Publicznego, w którym udział wzięli 

jej członkowie,  przewodnicząca rady gminy i pozostali radni, wójt gminy oraz 

Kierownik ZUK. 

 Posiedzenie otworzyła Pani Barbara Rolirad, która przywitała obecnych po 

czym przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Zapoznanie się z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych. 

3. Zapoznanie się z stanem dróg i poboczy oraz stanem porządku na terenie cmentarzy 

będących w zarządzie gminy ( wyjazd w teren). 

4. Zamknięcie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2   

 Kierownik ZUK Pan Janusz Majchrzak  przedstawił sprawozdanie                         

z działalności zakładu wraz z wynikami badań wody, przeprowadzanymi przez sam 

zakład jak i podmioty zewnętrzne ( Sanepid, WOPŚ ).  

Kierownik zwrócił, również uwagę na nowo obowiązujące Prawo wodne, zgodnie    

z którym stawki opłat wody i ścieków będą wymagały akceptacji nowo powstałego 

organu Wody Polskie.  

Wstępna kalkulacja opłat za wodę i ścieki po uzgodnieniach z Wodami Polskimi 

przedstawiałaby się następująco: 

     Woda      Ścieki 

ROK 2018/2019    3,11     4,59 

ROK 2019/2020   3,36     5,47 

Rok 2020/2021   3,59     5,75 
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Wymienione opłaty uwzględniają dotację gminy do wody w wysokości 0,71 zł i do 

ścieków w wysokości 5,95 zł. 

Radny Wojciech Kaszubski zapytał skąd wynika mętność wody w szkole w Ustroniu 

na poziomie 1,3 podczas gdy wyniki na mętność w innych punktach wykazują wynik 

ok. 5. 

Kierownik zakładu wyjaśnił, iż duża mętność wody była następstwem przepinki jaką 

wykonywała autostrada. Stan wody już się poprawił i zlecono ponowne badania w tym 

punkcie celem sprawdzenia czy woda spełnia już właściwe parametry. 

Radny Edward Żychlewicz poprosił, iż w przypadku robienia takich przepinek 

mieszkańcy powinni być powiadomieni, iż jakość wody na jakiś czas się pogorszy. 

Radny Ryszard Szczesny zapytał czy robione jest płukanie linii. 

Kierownik zakładu odpowiedział, iż dwa razy  na tydzień przeprowadza się płukanie 

na hydroforni. Płukanie konkretnej linii odbywa się w przypadku wystąpienia na niej 

awarii. Po naprawieniu robi się płukanie linii. 

 

Ad. 3 

Zanim radni wyjechali w teren zgłoszono: 

- r. W. Kaszubski zgłosił potrzebę ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 50 

km/h ( obecnie jest znak ograniczenia prędkości do 60 km/h ) koło szkoły w Ustroniu, 

- Pani wójt poinformowała, iż będą otwierane przetargi na drogi. Z uwagi na problem 

z kamieniem, cementem masą bitumiczną wzrosły na wszystko ceny, przez co wyniki 

przetargów przekraczają ceny zagwarantowane w budżecie. Powoduje to czasem 

konieczność unieważnienia przetargu, stąd organizowanie kolejnych. 

- Pani wójt poinformowała, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na wyposażenie instytucji 

kultury, które będzie przeznaczone na system nagłaśniający w GOK. 

 

Radni udali się na wyjazd w teren celem zapoznania się z obiektem nowego 

przedszkola oraz stanem dróg i poboczy na terenie gminy. 
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Nowo wybudowany obiekt przedszkola spełnia wszystkie wymagane prawem normy                

i zapewnia obsługę 5 oddziałów. Przedszkole dodatkowo zapewnia szatnię, łazienki, 

pomieszczenia kuchenne, obsługi oraz biurowe. 

 

Podczas objazdu terenu radni zwrócili uwagę na konieczność remontu drogi Janowice-

Kaźmierzewo oraz położenia dalszej części dywanika asfaltowego na odcinku 

Sarnówka - Kałęczynek. 

 

Szczególną uwagę i niezadowolenie radnych zwróciła praktyka podorywania przez 

rolników poboczy dróg. 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

   Barbara Budzyńska 

Protokołowała : 

Aleksandra Bednarek 

Inspektor ds. obsługi rady 

 

 

 

 


