Protokół Nr 47 /2005
z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miasta Przeworska
odbytego w dniu 30.05.2005r.
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji jak załączona lista obecności oraz Pan
Leszek Kisiel Zastępca Burmistrza Miasta, Pan Jan Szwed Kierownik Referatu Inwestycji
i Infrastruktury Technicznej, Pani Agata Szlachta Inspektor Referatu Geodezji, Gospodarki
Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska pracownik sprawujący nadzór nad cmentarzami
komunalnymi i Pan Piotr Kucab Dzierżawca cmentarzy
Komisja. komisja po dokonaniu wizji lokalnej cmentarzy komunalnych i wysłuchaniu
wyjaśnień Pani Agaty Szlachty i Pana Piotra Kucaba oraz Pana Jana Szweda podjęła
następujące wnioski:
I.
Cmentarz „ Stary”
1. zabezpieczyć środki w projekcie budżetu miasta na 2006r,:
- na remont muru cmentarnego od ul. H. Kołłątaja.
- na zakup 6 sztuk pojemników na śmiecie.
- na oświetlenie głównej alei – 3 lampy
II.
Cmentarz „Nowy”
1. pomalować ogrodzenie,
2. wyasfaltować alejki na cmentarzu oraz do bramy wjazdowej
3. zabezpieczyć teren pod poszerzenie cmentarza
Komisja Gospodarki pozytywnie oceniła utrzymanie cmentarzy przez obecnego
Dzierżawcę.
Komisja oceniała także stan zaawansowania budowy domu przedpogrzebowego –
Kaplicy. Stwierdziła, że budowa przebiega zgodnie z planem. Komisja zawnioskowała także
o zmianę usytuowania drogi dojazdowej do domu przedpogrzebowego – Kaplicy według
koncepcji Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta.
Następnie komisja po wizji lokalnej mostu przy ul. Czarnieckiego zawnioskowała
o właściwe oznakowanie mostu znakiem ograniczeniem tonażu odpowiednio do nośności
mostu i jego obecnego stanu technicznego.
Komisja pozytywnie oceniła umocnienie i odwodnienie skarpy przy ul. Czarnieckiego.
Kolejno komisja wizytowała nowowyremontowany przez PGK sp. z o.o.
w Przeworsku dom weselny przy ul. Wiejskiej. Komisja stwierdziła, że pomieszczenia
budynku zostały wyremontowane oraz wyposażone bardzo dobrze.
Komisja widzi jeszcze potrzebę wykonania:
- docieplenia oraz elewacji budynku
- izolacji budynku przed wilgocią
- wymiany okien
- kanalizacji deszczowej
Komisja zawnioskowała także o uregulowanie spraw własnościowych budynku tj.
przekazania go zgodnie z zasadami prawa przez MOK Przeworskiej Gospodarce
Komunalnej Sp. z o.o. w Przeworsku
Ponadto komisja zawnioskowałae o usytuowanie szaletów dla boiska asfaltowego przy
ul Piłsudskiego od strony ul. Grunwaldzkiej.
Wnioski zostały przekazane
Burmistrzowi Miasta za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała Bogumiła Ptaszyńska............
Przewodnicząca
Komisji Gospodarki
Rady Miasta Przeworska

Teresa Bączek

