
 
PROTOKÓŁ NR 10/14 

z posiedzenia  
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa  

w dniu 21 października 2014r. 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Ewa Róg – Przewodnicząca Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2014r. 
2. Ocena organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.   
3. Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2015 rok.  
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
5. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Adn. 1.  

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2014r. 
 
Ewa Róg – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji i powitała 
wszystkich obecnych. 
 

Przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia,                  
który komisja przyjęła głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 8/14 z dnia 27 sierpnia 
2014r. i Nr 9/14 z dnia 16 września 2014r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji.  
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokoły w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                   
z posiedzenia Nr 8/14 z dnia 27 sierpnia 2014r.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 9/14 z dnia 16 września 2014r. 
 
 
Adn. 2.  

Ocena organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.   
 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 2 do protokołu /.  

1 
 



Jadwiga Figura – radna – Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy Parafii Opoczyńskich – 
w materiale nie zostały wymienione jako organizatorzy wypoczynku, a do tej pory 
zawsze były. Drugie pytanie dotyczy Spółdzielni Socjalnej „Promyk nadziei” – 
niedawno odbył się Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014,                    
w którym  Spółdzielnia otrzymała Nagrodę Publiczności. Może na sesji Pani Prezes 
powie coś więcej na ten temat. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Co do Parafii - był ogłoszony konkurs na organizację wypoczynku letniego, ale 
Parafie nie przystąpiły do niego.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Miała miejsce taka 
uroczystość. Nie widziałem pisemnego zaproszenia dla Burmistrza, ale Burmistrz 
otrzymał słowne zaproszenie od Pani Prezes Frączak. Cieszymy się, że organizacja 
osiągnęła sukces.  
Jan Stępień – radny – Było spotkanie na temat świetlic. Zadałem wówczas pytanie, 
czy są ustalone inne godziny pracy świetlic w okresie wakacyjnym. Usłyszałem, że 
nie. Może trzeba inaczej zorganizować plan pracy, poprzez rozszerzenie godzin pracy, 
czy dodatkowe programy, tak aby zagospodarować czas dzieciom i młodzieży.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – To zadanie jest realizowane 
przez Miejski Dom Kultury. Wydział może przekazać taką informację.  
Bożena Dąbrowska – Księgowa MDK – Rozmawialiśmy na ten temat ze 
świetlicowymi. Nie ma zapotrzebowania, by w okresie wakacyjnym ustalić inne 
godziny pracy świetlic.  
Jan Stępień – radny – Przed wakacjami trzeba zorganizować spotkanie z młodzieżą,                
czy rodzicami i porozmawiać na ten temat. 
Chciałem zapytać o dostępność sal gimnastycznych – na jakiej zasadzie to funkcjonuje 
na terenach wiejskich? Uważam, że poza godzinami lekcyjnymi sale gimnastyczne 
powinny być ogólnodostępne i być wykorzystane maxymalnie. Może z funduszy 
alkoholowych na ten cel przeznaczyć pulę środków?  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Gmina posiada sposób 
udostępniania sal gimnastycznych poza godzinami zajęć lekcyjnych. Corocznie 
Burmistrz przeznacza pulę środków na organizację tych zajęć.  
Nie zgadzam się, że sale gimnastyczne powinny być ogólnodostępne. Powinny być 
dostępne. Ale to kwestia inicjatywy środowisk. Jeśli zgłaszają się do Burmistrza                                    
o przyznanie środków to są te możliwości. Odbywa się to na ich wniosek. Burmistrz 
przeznacza środki na rekompensatę kosztów ponoszonych przez szkołę (pracownik, 
sprzątanie). Są ustalone stawki obowiązujące w poszczególnych szkołach. Do tej pory 
nikomu nie odmówiono korzystania z sali gimnastycznej.  
Anna Pręcikowska – Skoczylas – Wicedyrektor ZSS Nr 3 w Opocznie – ZSS Nr 3 
organizował obóz polsko-czeski koło Darłowa. Program był bardzo atrakcyjny. Dzieci 
na ten obóz typowane są przez wychowawców. To są dzieci z rodzin najuboższych,                 
ale też wyróżniające się. Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie wsparcie Burmistrza                  
i radych. Pieniądze są spożytkowane maxymalnie i co do grosza rozliczone. Dziękuję.   
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
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Adn. 3.  

Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2015 rok.  
 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła 3 
projekty uchwał / załączniki do protokołu /.  
 
Adn. 4.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
 

A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2013/14                       
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.  

Janusz Plaskota – Kierownik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
informację / załącznik nr 3 do protokołu /.  
Jadwiga Figura – radna – Nauczanie indywidualne w ZSS Nr 3 zmniejszyło się? 
Janusz Plaskota – Kierownik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Tak, ma 
miejsce tendencja spadkowa.  
Jadwiga Figura – radna – Widziałam wniosek na budowę budynku szkoły wraz ze 
świetlicą w Woli Załężnej.   
Barbara Bąk – Skarbnik – Jest projekt budynku świetlicy wraz z pomieszczeniami dla 
szkoły.  
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie – Zainteresowanie jest 
spore, gdyż rodzi się dużo dzieci.  

 
Komisja przyjęła do wiadomości informację.  

 
a) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 4 do protokołu 
/.  
Jadwiga Figura – radna – Czy są jakieś dodatkowe koszty z tytułu wcześniejszych 
spłat? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie. Osoby fizyczne ponoszą takie koszty, my nie. 
  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

b) Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno                                     
na rok 2014.  

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 5 do protokołu 
/.  

 
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 4 przyjęła do wiadomości 

projekt uchwały.  
 

c) Projekt uchwały w sprawie: uchylająca Uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 
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Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu 
/.  

 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 

d) Projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno  w roku 2015. 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.  
W projekcie uchwały są wykropkowane kwoty, gdyż komunikat Prezesa GUS ukazał 
się wczoraj późno i nie miałam możliwości uzupełnienia. Na następne komisje 
uzupełnię.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały / ze względu na brak kwot /.  
 
e) Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku                      

od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.  
 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 2, wstrz. – 2 przyjęła do wiadomości 
projekt uchwały.  
 

f) Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych                   
od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno. 
 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.  
 
Radny Janusz Klimek zgłosił wniosek, aby dopisać w projekcie uchwały                                     
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
obszarze Gminy Opoczno punkt 3a) o wprowadzeniu stawki 0,001% dla 
budowli wykorzystywanych do realizacji zadań własnych gminy.  
Podatek od takich budowli jak oczyszczalnia ścieków to podatek ukryty w usługach 
komunalnych. Przez cały czas wynosi on 2% od wartości budowli. Chodzi mi o to, aby 
uniknąć podwójnego opodatkowania.  
Przewodnicząca nie poddała wniosku pod głosowanie, gdyż został zgłoszony                  
po zaopiniowaniu przez komisję projektu uchwały.  
Radny zapowiedział, że poruszy ten temat na sesji.  

 
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 

g) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2                            
w Opocznie. 

Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.  
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Ta i następne dwie uchwały nie pociągają za sobą skutków finansowych.  
Jadwiga Figura – radna – Co dadzą te uchwały? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Zmiana 
nazwy nie ma wpływu ani na wysokość dochodów, ani na zmianę wydatków. Chodzi                
o oddziaływanie medialne - przyciągnięcie dzieci o specyficznych potrzebach do tej 
szkoły.  

Komisja głosami: za – 0, przeciw – 4, wstrz. – 0 negatywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

h) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum nr 2 w Opocznie. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.  

 
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 5, wstrz. – 0 negatywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 
i) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych 

nr 2 w Opocznie. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /.  

 
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 5, wstrz. – 0 negatywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 

j) Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych            
za przewóz środkami komunikacji miejskiej. 

Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /.  
Ewa Róg – Przewodnicząca – Pod uchwałą mamy załączone pismo radnego 
Mieczysława Wojciechowskiego.  
Janusz Klimek – radny – Powinna zostać przygotowana analiza kosztów uchwały. 
Poza tym jeśli przyznajemy uczniom bezpłatne przejazdy to po co są w ogóle bilety? 
Wystarczy legitymacja szkolna.  
 
Radni proszą o wyliczenie na Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury kosztów podjęcia uchwały.  
 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Z przywileju 
bezpłatnych przejazdów mogłyby korzystać osoby z innych gmin. Bilety zawsze 
funkcjonowały, mimo że niektóre osoby były zwolnione z ich kupowania.  
Koszty wyliczymy.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Co do pisma załączonego do projektu 
uchwały - zgłosił się do mnie radny Mieczysław Wojciechowski, poradziłem mu 
napisać pismo. Skorzystał z inicjatywy uchwałodawczej.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Pracownikom interwencyjnym 
można wystawić delegację.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Jeśli kierujemy pracownika na prace to zobowiązani 
jesteśmy do zwrotu kosztów.  
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Ewa Róg – Przewodnicząca – Radnemu Wojciechowskiemu chodziło chyba o coś 
innego. Radny wyjaśni na sesji.  
 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

k) Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Opocznie. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr  14 do protokołu /.  
Wojewoda uchylił nam uchwałę z poprzedniej sesji. Otrzymaliście Państwo ksero 
Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody / załącznik nr 14 a do protokołu /.  

 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 

l) Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie                   
ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 15 a i 15 b do protokołu /.  
Dzisiaj otrzymaliście Państwo nową wersję projektu uchwały.  

 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 

m) Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 
dla gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                               
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 16 do protokołu, 
płyta z programem – załącznik do protokołu z sesji /.  
Janusz Klimek – radny – Program zawężą lub uniemożliwia pewne zadania. 
Blokujemy możliwość rozwoju firm i Gminy. Zgłoszę wnioski do Naczelnika. Na sesji 
nie powinniśmy głosować uchwały w tej wersji.  
 

Komisja przegłosowała, aby na sesji został zgłoszony wniosek Komisji                               
o wycofaniu z porządku obrad projektu uchwały / za - 5, przeciw - 0, wstrz. – 0/ 
w sprawie:  uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Opoczno.  
To inicjatywa radnego Janusza Klimka, który zapowiedział zgłoszenie wielu 
wniosków do Programu.   
 

n) Projekt uchwały w sprawie: założenia cmentarza komunalnego                                            
w Opocznie. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                               
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 17 do protokołu /.  
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Jadwiga Figura – radna – Jak długo będzie to jeszcze trwało? 
Janusz Klimek – radny – Był wniosek Komisji Komunalnej o poszerzenie cmentarza                
na ul. Granicznej o 2 alejki do czasu założenia nowego cmentarza.  
Jadwiga Figura – radna – Słyszałam, że właściciel nie jest tym zainteresowany.  
Janusz Klimek – radny – Trzeba sprawdzić w planie, czy zostały wyczerpane 
możliwości poszerzenia obecnego cmentarza.  
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – Nie 
rozmawialiśmy z tą osobą. W grę wchodziłoby zagospodarowanie 15 metrów. Nie ma 
sensu uchwalać nowego planu miejscowego.  
Jadwiga Figura – radna – Za chwilę nie będzie gdzie chować ludzi.  
Jan Stępień – radny – Przy cmentarzu na ul. Moniuszki jest teren, tam gdzie stoją 
garaże. Słyszałem, że to teren pod poszerzenie cmentarza.  
Ewa Róg – Przewodnicząca - Ten teren nie spełnia warunków.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Kieruję pytanie do Naczelnik 
Bednarczyk i Naczelnika Miązka – kiedy zostanie uruchomiony nowy cmentarz                          
w pewnej części? Czy przepisy to umożliwiają i kiedy pierwszy pochówek mógłby 
zostać tam zorganizowany? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                               
i Ochrony Środowiska – Koncepcja jest taka, że cmentarz będzie uruchamiany 
stopniowo. Przygotowywana jest dokumentacja, aby to ruszyło w 2015 roku. Takie są 
założenia.  
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
Operaty pod ten cel wykonane są na wszystkie nieruchomości i przystępujemy do 
etapu wywłaszczenia, bo niektórzy właściciele działek nie zgodzili się na sprzedaż.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Wykup gruntów –  to wykonane 
zadanie. A jak pozostałe zadania są realizowane – droga dojazdowa, ogrodzenie, punkt 
czerpalny wody?  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Możliwości poszerzenia starego cmentarza trzeba sprawdzić w starych dokumentach – 
z lat 90-tych. Prace związane z nowym cmentarzem są daleko bardziej zaawansowane.  
 
Radni apelują do władz samorządowych, aby pilnie zajęły się tematem 
cmentarza komunalnego. Ponadto radni proszą o sprawdzenie, czy istnieje 
możliwość poszerzenia obecnego cmentarza na ul. Granicznej – radni proszą                   
o konkretną odpowiedź.  
 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

o) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Opoczno. 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 18 do protokołu /.  

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

p) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców 
Bukowca Opoczyńskiego z dnia 10 września 2014r. 
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Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 19 do protokołu /.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

q) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Janiny                                                      
i Kazimierza Podlewskich z dnia 9 kwietnia  i 15 września 2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił skargę / pisma dotyczące 
skargi stanowią załącznik nr 20 do protokołu /.  
Ewa Róg – Przewodnicząca – Trzeba odesłać do Sądu tę skargę.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Właśnie z Sądu ją  dostaliśmy. Nie 
można tak zrobić. Trzeba jakieś stanowisko zająć – albo podtrzymać stanowisko o nie 
zajmowaniu się sprawą przez Radę Miejską, albo zlecić Komisji Rewizyjnej, by 
zgłębiła temat.  
 

Radni przegłosowali / za - 5, przeciw - 0, wstrz. – 0 /, aby w  projekcie 
uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Janiny i Kazimierza 
Podlewskich z dnia 9 kwietnia  i 15 września 2014r. podtrzymać stanowisko 
Rady Miejskiej o nie zajmowaniu się przez nią kwestiami powtarzanymi przez 
skarżących.  
 
Adn. 5.  

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Radna Ewa Róg - prosi o usunięcie drzew na skrzyżowaniu ul. Skłodowska –                            
ul. Inowłodzka, ograniczających widoczność dla kierowców. Na tym 
skrzyżowaniu dochodzi do wielu wypadków.  
 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                               
i Ochrony Środowiska – To droga wojewódzka. Przekażemy wniosek do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.  
Ewa Róg – Przewodnicząca - Proszę o informację na sesji.  
Jadwiga Figura – radna – Proszę o informację na temat budynku na pl. Kościuszki. 
 
Radna Jadwiga Figura – prosi o podjęcie działań w kwestii nie sprzątania przez 
właścicieli psów nieczystości pozostawianych przez psów.  
Poza tym często zdarza się, że duże psy nie mają kagańców.  
 
Radna Ewa Róg - uważa, że na mieście nie ma wystarczającej liczby koszy 
/nawiązanie do wniosku radnej J. Figury/.  
 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                               
i Ochrony Środowiska – Na mieście jest sporo koszy. Ile jeszcze potrzeba? 
 
Zastępca Przewodniczącej Alicja Szczepaniak - prosi o zajęcie się tematem 
parkowania na ul. Westerplatte i Wyszyńskiego. Kierowcy nie parkują                                    
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w wyznaczonych do tego celu miejscach, lecz tam gdzie zagraża to 
bezpieczeństwu.  
Radna Ewa Róg - prosi o zajęcie się tematem parkowania na ul. Partyzantów 
przy „Kubusiu”. Wyrażą opinię, że jednym stawia się parkomaty, a innym 
zezwala                     na parkowanie blokujące ulicę.   
 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
Kolejny przetarg na tę kamienicę zostanie ogłoszony na początku grudnia. Burmistrz 
zdecydował, że będzie to już ostatni przetarg. Pierwsza kwota wynosiła 1 mln 45 tys. 
zł, teraz ta kwota została obniżona do 620 tys. zł. Jeśli budynek nie zostanie kupiony                  
to pozostanie w naszych rękach.  
 
 
 
 
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
 
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.35  
 
 
 
 
 
 

                               Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała                                     Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska                  

i Przestrzegania Prawa  
 
Bogumiła Kędziora                                                                   Ewa Róg    
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