Sprawozdanie
z pracy Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miejskiej
Leszna za rok 2004
W kolejnym roku pracy obecnej kadencji Komisja Rozwoju i Infrastruktury
Miejskiej liczy w dalszym ci gu 11 członków. W 2004 roku odbyli my 27 posiedze
przy frekwencji 82,83% składu osobowego członków. W porównaniu z 2003 rokiem
w 2004 roku mieli my wi cej posiedze przy w y szej frekwencji.
Na posiedzeniu komisji w dniu 14 stycznia 2004 roku przyj li my sprawozdanie
z pracy naszej komisji w 2003 roku oraz uzgodnili my plan pracy Komisji Rozwoju
i Infrastruktury Miejskiej na rok 2004.
Wszystkie posiedzenia Komisji odbywały si przy udziale przedstawiciela Prezydenta
miasta, naczelników wydziałów merytoryczn ych współpracuj cych z nasz komisj
kierowników zakładów bud etowych.
Plan pracy Komisji tak skonstruowano, aby obj analiz funkcjonowanie wszystkich
komórek Urz du Miasta, zakłady bud etowe oraz Spółki merytorycznie zwi zane
z prac naszej komisji. Odwiedzili my wszystkie Zakłady bud etowe i spółki
miejskie. Niestety zasad by w okresie letnim nie odbywa posiedze komisji w tym
roku musieli my złama . Tempo prac Rady, inicjatywy uchwałodawcze Pana
Prezydenta oraz kalendarz przygotowa inwestycji zmuszały członków komisji do
bardzo intensywnej pracy, nawet w okresie wakacyjny,
Pracowali my, wi c kolejno:
stycze – 3 posiedzenia Komisji
luty – 1 posiedzenie
marzec – 5 posiedze
kwiecie – 2 posiedzenia
maj – 3 posiedzenia
czerwiec – 2 posiedzenia
lipiec - 2 posiedzenia
sierpie – 1 posiedzenie
wrzesie – 1 posiedzenie
pa dziernik – 2 posiedzenia
listopad – 2 posiedzenia
grudzie – 3 posiedzenia
W ród 27 posiedze 6 to wspólne posiedzenia wszystkich członków Rady, których
celem była prezentacja bud etu na rok 2004, realizacja bud etu za 2003 rok czy
nasze merytoryczne zadania, jak weryfikacja strategii rozwoju miasta Leszna,
prezentacja programu ochrony rodowiska czy najwi ksze przedsi wzi cie miasta
i subregionu leszczy skiego z zakresu zagospodarowania odpadów – „Realizacja
systemu gospodarki odpadami i osadami
ciekowymi dla miasta Leszna
i subregionu leszczy skiego”.
Kolejny rok z rz du opiniowali my plany budowy budynku komunalnego.
W ten sposób mogli my wpłyn
na ustawowy obowi zek gminy - zapewnienie
mieszka dla mieszka ców miasta i 60 niezamo nych rodzin otrzymało długo
oczekiwane mieszkania.
Kwestie podziału mieszka , rozpatrywanie skarg i wniosków, ustalenie priorytetów
w przyznawaniu lokali mieszkalnych omawiał stały zespół naszej Komisji. Członkami
tego zespołu byli radny Wacław Cie la i radny Stanisław Mikołajczyk.
Sytuacja w MZBK i gospodarka lokalami spowodowała, e Komisja dwa razy
spotykała si w tym celu na swoich posiedzeniach.

Problemy mieszkalnictwa i gospodarki lokalami były w 2004 roku dla naszej
komisji na tyle wa ne, e odbyło si drugie poza planowanym posiedzenie komisji
w MZBK mimo bardzo napi tego planu pracy.
W grudniu mieli my odby ostatnie merytoryczne posiedzenie Komisji po wi cone
Miejskiemu Zakładowi Komunikacji jednak ogrom projektów uchwał na XXV Sesj
Rady Miejskiej, które byli my zobowi zani omówi i wyda o nich opini
spowodował, e zre zygnowali my z tego tematu. Ocen funkcjonowania MZK
odb dziemy na jednym z pierwszych posiedze komisji.
Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej w swojej strukturze ma jeszcze
jeden stały zespół problemowy. Jest nim zespół ds. inicjatyw gospodarczych
w składzie: 1. radny Marek Goryniak,
2. radny Wojciech Rajewski,
3. radny Franciszek Tomczak.
Oba zespoły zarówno ds. przyd ziału mieszka jak i ds. inicjatyw gospodarczych na
plenarnych posiedzeniach Komisji przedstawiały swoje protokóły i propozycje do
akceptacji całej komisji. Efektywno
ka dorazowo, a w tym przypadku Komisji
okre la si ilo ci przyj tych wniosków do realizacji, a skuteczno
to efekt ich
wdro enia w czyn. My członkowie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej mo emy
poszczyci si efektywn prac , ale za to skuteczno mieli my mniejsz . Wszystkie
propozycje i wnioski Zespołów przyj te na posiedzeniach komisji skutecznie zostały
wdro one w ycie jednak nie wszystkie wnioski komisji zostały zrealizowane.
Spektakularnym przykładem takiego wniosku niech b dzie wniosek radnego
Stanisława Mikołajczyka z pa d ziernika 2004 roku w sprawie zwi kszenia dotacji dla
MZBK na remonty budynków komunalnych.
Wiele proponowanych wniosków nie było formalnie głosowanych przez komisj , gdy
w posiedzeniach komisji Prezydent b d w jego imieniu naczelnicy, d yrektorzy
uznawali je za zasadne i przyjmowali do realizacji bez zb dnych formalno ci.
W 2004 roku obok Komisji Bud etowo – Finansowej byli my komisj , której
zadaniem było opiniowanie najwi kszej ilo ci projektów uchwał. Ogrom prac nad
projektami uchwał odbijał si niejednokrotnie na jako ci prac przyj tych w naszym
planie pracy.
Maj c to na uwadze nale y skonstruowa plan pracy tak by b ył on realny do
wykonania, a członkowie komisji mieli satysfakcj z dobrze spełnionego obowi zku
radnego Rady Miejskiej Leszna.
Członkowie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej dzi kuj Panu Prezydentowi
i wszystkim jego współpracownikom za współprac i pomoc na posiedzeniach
komisji i zespołów problemowych, w realizacji mandatu radnego.
Przewodnicz cy Komisji
Marek GANOWICZ
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