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  PROTOKÓŁ NR 3/16 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
w dniu 14 marca 2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik 1a do protokołu. 
Lista  obecności zaproszonych gości  stanowi załącznik 1b do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2016r. 
2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                            
w roku 2015 – ocena.  

3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2015r.  

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.  
5. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.  
6. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu - bezrobocie w gminie 

Opoczno. 
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę w porządku posiedzenia 
/załącznik nr 2 do protokołu/.  
Przewodniczący zaproponował, aby punkt dotyczący bezrobocia omówić jako 
pierwszy. Radni wyrazili zgodę.  
 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji, po zmianie. 

 
Porządek posiedzenia po zmianie: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2016r. 
2. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu - bezrobocie w gminie 

Opoczno. 
3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                            
w roku 2015 – ocena.  

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2015r.  

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.  
6. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.  
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
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Ad.1.   
Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w styczniu i lutym 2016r. 

 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji do Spraw Rodziny, 
Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 1/16 z dnia 25 stycznia 2016r. i Nr 2/16 z dnia                                       
15 lutego 2016r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również 
dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów. 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca stycznia. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 1/16 z dnia 25 stycznia 2016r. 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca lutego. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 2/16 z dnia 15 lutego 2016r. 

 
Ad.2. 

Programy związane z zapobieganiem bezrobociu - bezrobocie w gminie 
Opoczno. 
Jan Kaczorowski - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie - przedstawił informację 
/załącznik nr 3a do protokołu/. 
Informacja przygotowana przez Urząd Miejski stanowi załącznik nr 3b do protokołu. 
Tomasz Rurarz – Przewodniczący – Często spotyka się przypadki, że ludzie nie chcą 
pracować.  
Jan Kaczorowski - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie - 80% bezrobotnych to osoby 
powtórnie rejestrujące się. Często takie osoby są „nieatrakcyjne” dla pracodawcy. 
Kolejną z grup osób bezrobotnych to osoby po szkole, wchodzące na rynek pracy. 
Młodym często nie podoba się wysokość pensji. Następuje zderzenie oczekiwań osób 
szukających pracy z rzeczywistością, czyli tym co oferuje rynek. Nieraz młodzi wolą 
pracować „na czarno” (bez odprowadzania składek), nie myśląc o przyszłości                      
tzn. że w ten sposób nie odłożą na swoją emeryturę. Jest też problem                                     
z niedostosowaniem wykształcenia do potrzeb rynkowych.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

Ad.3. 
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                            
w roku 2015 – ocena.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
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Ad.4. 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2015r.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 4 i 4a do protokołu /. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
Ad.5. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad.6. 

Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad.7. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję:  
 
A) Informacja z działalności OSP z terenu gminy Opoczno w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej za rok 2015. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /. 
Materiał przygotowany przez OSP stanowi załącznik nr 4b do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
B) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015r. 

oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
C) Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2013-2015                                     
w zakresie prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

D) Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Gminy Opoczno na lata 2013-2015.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
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E) Czystość i porządek w gminie - ocena oraz analiza opłat za odpady 
komunalne. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                              
i Ochrony Środowiska – przedstawił informację / załącznik nr 5 do protokołu /. 
Materiał przygotowany przez PGK stanowi załącznik nr 5a do protokołu.  
Zbigniew Sobczyk – radny – Ul. Piotrkowska jest rano bardzo zablokowana, przez 
pracowników odbierających śmieci. Może należałoby ustalić inny harmonogram 
odbioru śmieci.  
Mariola Klimek – Kierownik ZUK - Mamy problem z odbiorem śmieci z ul. 
Piotrkowskiej, Westerplatte i Partyzantów. Pory wieczorowe są bardzo niebezpieczne 
dla naszych pracowników.  
Tomasz Rurarz – Przewodniczący – Czy jest pełne obłożenie w schronisku dla 
zwierząt? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                              
i Ochrony Środowiska – Są wolne miejsca.  
Mariola Klimek – Kierownik ZUK – Proszę o wykonanie drogi dojazdowej do 
schroniska dla zwierząt – obecne przejście prowadzi przez teren Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów, co jest niedopuszczalne. 
Tomasz Rurarz – Przewodniczący - Chcemy podczas wyjazdowego posiedzenia 
komisji obejrzeć, jak funkcjonuje system RIPOK.   

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

F) Straż Miejska - efekty realizacji zadań. 
Tadeusz Brola - Komendant Straży Miejskiej - przedstawił informację /załącznik nr 6 
do protokołu /.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
G) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

 
a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Rejonowe 

Koło Pszczelarzy w Opocznie.  
Tomasz Łuczkowski - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 7 
do protokołu /.  

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
b) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno Przez Ludowy 

Klub Sportowy „Kaja” Opoczno. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 8 
do protokołu /. 

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

 
c) upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy 

Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań                  
z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 

Andrzej Kopania - Prezes MPK Sp. z o.o.- przedstawił projekt uchwały / załącznik                    
nr 9 do protokołu /. 
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Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
d) zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego                               

w Opocznie. 
Tomasz Łuczkowski - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik                
nr 10 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 

e) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
f) przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości                                

do zasobu mienia komunalnego. 
Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
 g) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym. 
Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

h) określenia terminu, częstotliwości i uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                          
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                        
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 15, 15a i 15b do 
protokołu /.  
Andrzej Pacan – Wiceprzewodniczący – Ile jest gospodarstw wyposażonych w kosze? 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                        
i Ochrony Środowiska - 5 tys. 936 nieruchomości, a gospodarstw domowych ponad                
10 tys.  
Andrzej Pacan – Wiceprzewodniczący – Ile jest złożonych deklaracji? 
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Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                        
i Ochrony Środowiska - 10 tys. 476 gospodarstw domowych. 
Andrzej Pacan – Wiceprzewodniczący – Jaka jest cena za całoroczny odbiór 
odpadów? 
Mariola Klimek – Kierownik ZUK - Cena z przetargu 2 mln 443 tys. 219 zł, 20 gr. Od 
początku systemu nie podnosiliśmy opłat. Miesięczny koszt odbioru odpadów                        
z początku systemu czyli 1 lipca 2013r. to kwota 145 tys. zł, a obecnie to kwota 203 
tys. 601 zł. Zmieniła się ustawa i ona nas obliguje do tego, byśmy w gospodarstwach 
indywidualnych w okresie letnim dwa razy w miesiącu odbierali odpady.  
Andrzej Pacan – Wiceprzewodniczący – To drastyczna podwyżka.  
Mariola Klimek – Kierownik ZUK - Od początku systemu odbiór i usługa się 
zwiększyła, częstotliwość też.  
Andrzej Pacan – Wiceprzewodniczący – Ile zarabia firma za odbiór posegregowanych 
śmieci? 
Mariola Klimek – Kierownik ZUK - Za rok 2015 to była kwota 246 tys. zł. Proszę 
pamiętać, że 50% posegregowanych śmieci jest źle posegregowanych i trzeba je 
ponownie posegregować.  
Andrzej Pacan – Wiceprzewodniczący – Ile osób w Urzędzie zajmuje się sprawami 
związanymi z systemu? 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                        
i Ochrony Środowiska - 3 osoby: 2 są w Wydz. GKMiOŚ i 1 w Wydz. PiOL.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały / za przyj. do wiad. – 5 /. 
 
Radni proszą o informację na temat cen obowiązujących w sąsiednich gminach.  

 
j) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                   
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 16 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
k) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub 
zarządzającym jest  Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania                                              
z nich. 

Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 17 do protokołu /. 
Tomasz Rurarz – Przewodniczący – Jak wygląda procedura postawienia przystanku? 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska - Zależy od tego czyja jest droga. Jeśli jest nasza to grupa 
mieszkańców musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem. Trafi on do Wydz. 
Techniczno-Inwestycyjnego, zostanie przygotowany projekt organizacji ruchu i na tej 
podstawie zostanie postawiony przystanek.  
Tomasz Rurarz – Przewodniczący – Grupa mieszkańców zwróciła się do mnie,                    
aby postawić przystanek przy ul. Przemysłowej. Czy był dyskutowany taki projekt? 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska - Nie.  
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Tomasz Rurarz – Przewodniczący – Chodzi o to, by tam był przystanek „na żądanie”, 
aby nie trzeba było jechać do zajezdni. 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska - Proszę złożyć wniosek.  
Zbigniew Sobczyk – radny – Zgłaszałem wniosek, aby przestawić wiatę na                            
ul. Westerplatte. 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska - Jeśli zostanie przesunięty przystanek to ja przesunę wiatę. 
Proszę iść do Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego.  
Tomasz Rurarz – Przewodniczący – Czy jest termin na zgłaszanie zapotrzebowania na 
wiatę? 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska - Zakup wiaty musi by ujęty w planie inwestycyjnym na dany 
rok. Na ten rok zabezpieczyliśmy środki w wys. 24 tys. zł na zakup wiat.  
Tomasz Rurarz – Przewodniczący – Czy została uwzględniona wiata na                                
ul. Piotrkowskiej przy ul. Zakątnej? 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska - Nie była brana pod uwagę.  

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

 
l) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno na rok 
2016. 

Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                                  
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały w sprawie / załącznik nr 18 do 
protokołu /. 

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

 
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu sołectwa Sobawiny. 
Jacenty Lasota - Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt uchwały                     
/ załącznik nr 19 do protokołu /. 

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

n) rozpatrzenia uwag, uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Woli Załężnej”. 

Jacenty Lasota - Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt uchwały oraz 
odczytał treść uwag załączonych do uchwały / załącznik nr 20 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 2, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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o)  zmiany uchwały nr XLIII/435/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                  
29 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy 
Opoczno. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 21 do 
protokołu /. 

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

p) zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                               
28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości 
diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady 
Miejskiej w Opocznie. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 22 do 
protokołu /. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 

q) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno                                             
na lata 2016-2029. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 23 do 
protokołu /. 
Andrzej Pacan – Wiceprzewodniczący – Miał być przesunięty słup, który obecnie stoi 
w drodze dojazdowej do pól w Bielowicach. Nie jest to zapisane. 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - To pójdzie z wydatków bieżących.  

Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
r) przekazania środków finansowych dla policji. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 24 do 
protokołu /. 

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

 
s) zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

roku 2016. 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 25 do 
protokołu /. 

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

 
t) zmian  w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 26 do 
protokołu /. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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Ad.8. 
 Zapytania i wolne wnioski. 
 

Andrzej Pacan -  Wiceprzewodniczący - pyta, kiedy zostanie przestawiony słup 
energetyczny w miejscowości Bielowice /słup stoi na drodze dojazdowej do pól/; 
- pyta, kiedy zostanie prawidłowo wykonana droga w Bielowicach „Siedliski”;  
- sygnalizuje potrzebę zatrudnienia inspektora, który będzie czuwał nad realizacją 
inwestycji drogowych /sprawdzał jakość i ilość towaru oraz jakość wykonanej pracy/.  
Renata Gabryś – radna: 
- pyta, kiedy zostaną przywrócone nazwy ulic na Osiedlu Ustronie; 
- prosi o kierowanie na bieżąco na w/w Osiedle równiarki, która naprawiałaby drogi, 
aby był zapewniony dojazd do posesji. 
Tomasz Rurarz – Przewodniczący - prosi, aby radni byli na bieżąco informowani                       
o pracach drogowych wykonywanych na swoim terenie.  
 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - zaprosił radnych do pracy nad zmianami 
Statutu gminy / załącznik nr 27 do protokołu /. 
 
 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 12.35 
 
 
 
 
 
Protokołowały                                                   Przewodniczący Komisji 
                                                  do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
 
Bogumiła Kędziora  
 
Alicja Firmowska                                                     Tomasz Rurarz 


