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PROTOKÓŁ  NR 4/17 
z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Przestrzegania Prawa 
z dnia  24 marca 2017r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca 
Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br. 
2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w roku 2016 – ocena. 
3. Bezrobocie w Gminie Opoczno. 
4. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za 

odpady komunalne. 
5. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2016r. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- otworzyła posiedzenie Komisji                     
i powitała wszystkich obecnych. 
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku 
posiedzenia /załącznik nr 3 do protokołu/. Brak głosów. 

Komisja głosami: za- 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji. 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 1/17 z 
dnia 17 stycznia 2017r., Nr 2/17 z dnia 3 lutego 2017r., oraz Nr 3/17 z dnia 14 
lutego 2017r .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. 
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Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 17 stycznia 2017r. 

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 1/17  z dnia 17 stycznia 2017r. 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 3 lutego 2017r. 

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 2/17  z dnia 3 lutego 2017r. 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 14 lutego 2017r. 

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 3/17  z dnia 14 lutego 2017r. 
Ad. pkt. 2 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w roku 2016 – ocena. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację 
/załącznik nr 4 do protokołu/. 
Jadwiga Figura – radna – jak wygląda sprawa z dopalaczami? Ostatnio jest 
sporo samobójstw wśród młodzieży. Czy jest jakiś program wspierający rodziny 
w takich sytuacjach? 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – Straż Miejska nie odnotowała 
żadnych interwencji w związku z dopalaczami. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – nasz Wydział również nie 
odnotował takich interwencji. Jeśli chodzi o pomoc i wsparcie dla rodzin, które 
doświadczyły takiej tragedii to można ją otrzymać w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodziny oraz na ul. Rolnej. 

Komisja głosami: za -7, przeciw -0, wstrz.-0 pozytywnie oceniła 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w roku 2016. 
Ad. pkt. 3 

Bezrobocie w Gminie Opoczno. 
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor PUP w Opocznie – przedstawił informację nt. 
bezrobocia w Gminie Opoczno /załącznik nr 5 do protokołu/. 
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydz. 
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 6 do protokołu/.  
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Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – jakie dofinansowanie do 
założenia firmy może otrzymać bezrobotny?  
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor PUP w Opocznie – są branże, które dominują 
we wnioskach o dofinansowanie np. spożywcza, budowlana. Jeżeli ktoś się do 
nas zwrócił i spełnił wszystkie wymagania, nie odszedł z kwitkiem. 
Dofinansowanie było na poziomie ok. 18 tys. zł.  
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 4 
  Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za 
odpady komunalne. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ -przedstawił informację 
dotyczącą czystości i porządku w gminie przygotowaną przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska /załącznik nr 7 
do protokołu/. 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK 
Sp. z o.o. /załącznik nr 8 do protokołu/ oraz Wydział Podatków i Opłat 
Lokalnych Urzędu Miejskiego w Opocznie dotyczący ściągalności podatków i 
opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych /załącznik nr 9 do 
protokołu/. 
Krzysztof Grabski – radny –jakiś czas temu rozmawialiśmy o kwestii wywozu 
odpadów z miejscowości wiejskich 2 razy w miesiącu w okresie letnim. Nigdzie 
nie umieszczono tego zapisu. Czy coś w tym kierunku jest zrobione? Skoro 
mieszkańcy na wsi płacą  tak samo jak w mieście, to powinni mieć taki samo 
świadczone usługi. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – ale czy wniosek był 
przegłosowany? Jeżeli będzie taki wniosek to nie ma problemu. 
Michał Konecki – Prezes PGK -  w związku z tym, że funkcjonuje RIPOK udało 
się nam zaproponować niższą stawkę. Każda dodatkowy wywóz, to dodatkowy 
koszt dla gminy. Wyposażyliśmy mieszkańców miejscowości wiejskich w 
dodatkowe kosze oraz worki i to był koszt 100 tys. zł. Zabieramy każdą ilość, 
którą mieszkańcy wystawiają. Aby spełnić Pana warunek należałoby uchwałą 
Rady Miejskiej zabezpieczyć dodatkowe pieniądze w budżecie gminy. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – jeśli Państwo przegłosujecie 
taki wniosek na sesji to my zmienimy Regulamin. 
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – od dawna było tak, że w mieście wywóz 
odpadów zmieszanych jest dwa razy w miesiącu. Wynika to z Ustawy. Jeżeli 
będzie potrzeba, żeby wywozić śmieci z miejscowości wiejskich dwa razy w 
okresie letnim to PGK zrobi to na koszt gminy. Na dzień dzisiejszy radni nie 
przegłosowali takiego wniosku. 
Krzysztof Grabski – radny – zauważyłem, że inaczej traktuje się mieszkańców 
w mieście, a inaczej na wsi. Jeżeli wywóz odpadów zostaje tak, jak jest obecnie 
to mieszkańcy wsi powinni płacić niższe stawki. 
Jadwiga Figura – radna – zwróciłam uwagę na odbiór odpadów 
wielkogabarytowych. Odbywa się on raz na kwartał, mimo tego mieszkańcy nie 
stosują się do harmonogramu. Należałoby się zastanowić w jaki sposób to 
egzekwować, ponieważ ludzie wystawiają rzeczy przez cały miesiąc. 
Elżbieta Dorocińska – radna – jeżeli posesja wyposażona jest w 3 pojemniki i to 
jest za mało dla mieszkańców, to czy można poprosić PGK o dodatkowy 
pojemnik? 
Michał Konecki – Prezes PGK – powinien je sam zakupić, a PGK je będzie 
odbierał. 
Elżbieta Dorocińska – radna- kwestia zamiatania ulic. Czy można 
wygospodarować środki, aby raz na jakiś czas zamiatać ulice również na 
wsiach? 
Krzysztof Grabski – radny – co można robić z popiołem? 
Michał Konecki – Prezes PGK – w tym roku wejdzie w życie dyrektywa, która 
mówi o tym, iż popiół również będzie odbierany selektywnie. Mamy problem z 
segregowaniem odpadów na terenie gminy. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – najgorzej selekcjonowane są 
odpady w gospodarstwach mieszkaniowych na osiedlach. Od lipca wejdzie 
rozporządzenie i wzrośnie liczba pojemników do segregacji.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – segregacja w Opocznie jest 
bardzo zła. W jednej z miejscowości pod Warszawą znaleźli rozwiązanie w 
postaci czipowania koszy na śmieci. 
Jadwiga Figura – radna – jaka jest zawartość kamienia w wodzie? Czy jest w 
normie? 
Michał Konecki - Prezes PGK -  badania wody są robione systematycznie, nie 
ma żadnych przekroczeń. 
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Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła czystość              
i porządek w Gminie Opoczno. 
Ad. pkt. 5 

Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2016r.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację 
/załącznik nr 10 do protokołu/. 
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z 
o.o. /załącznik nr 8 do protokołu/, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rejon 
Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim /załącznik nr 11 do protokołu/ 
oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie /załącznik nr 11a do protokołu/.  
Elżbieta Dorocińska – radna – drogi gminne były lepiej odśnieżane od dróg 
powiatowych. 
Michał Konecki – Prezes PGK – mieszkańcy nie wiedzą jaka jest klasyfikacja 
dróg i później nam zarzucają, że nie dbamy o drogi. Staramy się wykonywać 
naszą pracę solidnie. 
 Ad. pkt. 6 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
A) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.  
Jolanta Milczarek-Stanik – Inspektor w Wydz. PKSiFE – przedstawiła 
sprawozdanie /załącznik nr 12 do protokołu/. 
Jadwiga Figura – radna – gratulacje dla młodzieży opoczyńskiej, która osiąga 
wspaniałe wyniki sportowe. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
B) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2016r. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła sprawozdanie 
/załącznik nr 4 do protokołu/. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
C) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2016r.  

oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.  
 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie /załącznik nr 12a do protokołu/, oraz 
przez Zespół do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w 
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zakresie prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego /załącznik nr 4 do 
protokołu/. 

 
D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

 
a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2017-2029. 
b) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 14 
do protokołu/. W nowej wersji uchwały zmieniła się kwota na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek  w wysokości  4.222.268,00 zł /załącznik nr 
14a do protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – czy przy przebudowie ul. 
Biernackiego będą rozbierane chodniki? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – tak, ale kostka będzie  wykorzystana do 
budowy innego chodnika. 
Jadwiga Figura – radna – chciałabym prosić w imieniu mieszkańców hotelu 
przy ul. Przemysłowej o huśtawki dla dzieci lub inne przyrządy do zabaw. Jak 
wygląda sytuacja z blokiem przy ul. Przemysłowej? 
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM – była zrobiona zbiorowa ekspertyza dla 
budynku na ulicy Przemysłowej. Ściany nie są wykonane z azbestu, ale mimo 
wszystko nie spełniają warunków p.poż.  Musimy dołożyć wszelkich starań, aby 
wykonać termomodernizację. Ocieplenie ścian to koszt ok. 130 tys. zł. Przy 
nakładach jakie już ponieśliśmy to nie jest wysoka kwota. Gdyby zostały 
wykonane wszystkie konieczne prace, mięlibyśmy naprawdę bezpieczny 
budynek. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – nie ma przeciwskazań, aby ZGM złożył 
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Można otrzymać 
ok. 80% dofinansowania, z czego 40% jest do umorzenia. Jeżeli jest taka 
potrzeba to można rozmawiać z doradcą z WIOŚ, który przekaże wszystkie 
informacje na ten temat. 
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Krzysztof Grabski – radny – moim zdaniem powinniśmy ten blok zburzyć, a dla 
mieszkańców wynająć mieszkania lub zbudować nowy blok komunalny. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – po zdarzeniu budynek został sprawdzony i 
wydana była opinia, że budynek jest sprawny. Należy wykonać wentylację i 
dach. Lokale mieszkańców są w dobrym stanie. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
 
c) Dostosowania  sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 15 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie dostosowania  sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 
d) Określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Opoczno. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 16 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opoczno. 

 
e) Ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Opoczno. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 17 do protokołu/.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno. 
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f) Ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, 
określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania.  

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła 
projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/. 
Jadwiga Figura – radna – czy koszty parkomatów bilansują się z ich obsługą? 
Czy można zakupić je na własność? 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – wychodzimy na korzyść na ok. 50 tys. 
zł. Wydaje mi się, że jeżeli mięlibyśmy je na własność od początku to już 
byłyby parkomaty spłacone. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie 
miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania. 
 
g) Sprostowania i ujednolicenia nazw ulic w Opocznie. 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt 
uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/. 
Jadwiga Figura – radna – wiele ulic nie kojarzymy z nazw. Może należałoby 
wydać aktualną mapę Opoczna? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – oczywiście, ale poczekamy do czasu, 
kiedy nadamy nazwy nowym ulicom i uchwalimy uchwałę dekomunizacyjną.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazw ulic w 
Opocznie. 
 
h) Zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w 
Januszewicach. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt 
uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/228/2016 z dnia 30 
czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w 
Januszewicach. 
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i) Powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości 

cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w 
zakresie związanym z korzystaniem z cmentarzy komunalnych i 
urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych położonych 
przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ -  przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 21 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do 
ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie związanym z korzystaniem z cmentarzy 
komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych 
położonych przy                 ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie. 
 
j) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ -  przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 22 do protokołu/. 
Jadwiga Figura – radna – o co chodzi z opłatą za groby? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – ustawa o cmentarzach mówi, 
że nie powinno się pobierać opłat od mogił dwumiejscowych murowanych 
przekraczający okres 20 lat. 
 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie. 
 
k) Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania                        
z nich. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ -  przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 23 do protokołu/.  
Krzysztof Grabski – radny – czy pisaliśmy odwołanie do Starostwa w sprawie 
przekazania ulic Piotrkowskiej i Kolberga? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – odwoływaliśmy się, ale w momencie 
podjęcia przez Starostwo uchwały nie mamy wyboru. 
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Jan Stępień – radny – otrzymaliśmy w materiałach odpowiedź powiatu w 
sprawie przekazania drogi. Interpretacja jaką stosuje Starostwo jest 
niedopuszczalne. Powinniśmy wkroczyć na drogę sądową.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – z mocy prawa jesteśmy zarządcą tej drogi i 
puki nie będzie rozstrzygnięcia w  wyniku odwołania musimy dbać o te drogi. 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad 
korzystania z nich. 
 
l) Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 
2017.  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ -  przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 24 do protokołu/. 
 Krzysztof Grabski – radny – czy zwierzęta w schronisku są sterylizowane? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – wszystkie psy w schronisku 
są sterylizowane. Koty, które są przynoszone przez opiekunów do weterynarza 
na Staromiejskiej, również są sterylizowane. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Opoczno na rok 2017. 
m) Statutu Gminy Opoczno. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 25 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Opoczno. 
Ad. pkt. 7 

Zapytania i wolne wnioski. 
Krzysztof Grabski – radny – zgłaszam wniosek formalny, aby zmniejszyć liczbę 
komisji z 6 do 4. 
Głosowanie: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 4.  
Jadwiga Figura – radna -  proszę o wymianę tabliczki z nazwą ulicy przy ul. 
Witosa oraz kontrole urządzeń do ćwiczeń przy zalewie. 
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Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – czy wiadomo coś o kamienicy 
przy pl. Kościuszki 20? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – jest umieszczona na liście w procesie 
rewitalizacji. Proceduralnie odstąpiliśmy od sprzedaży. Jeżeli uda się pozyskać 
środki w ramach rewitalizacji to przystąpimy do generalnego remontu. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – proszę, aby Wydz. Techniczno 
– Inwestycyjny przygotował informację na temat stanu dróg po zimie. 

 
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałami, które stanowią załącznik nr 

26, 27 i 28 do protokołu. 
 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła 
posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.00. 
 
 
 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska 

Przewodnicząca Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa 

 
Alicja Szczepaniak  

 


