
PROTOKÓŁ  NR 6/17 

z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 

i Przestrzegania Prawa 

z dnia 10 maja 2017r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca 

Komisji. 

Lista pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

1. Stan placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenach miejskich. 

2. Zapytania i wolne wnioski. 

Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- otworzyła posiedzenie Komisji                     

i powitała wszystkich obecnych. 

Ad. pkt. 1.  

Stan placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenach miejskich. 

Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. PKSiFE – przedstawiła 

informację /załącznik nr 3 do protokołu/. 

Jadwiga Figura – radna – czy za uszkodzenia na danym boisku nie powinien 

odpowiadać ten kto w danym czasie z niego korzysta? 

Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. PKSiFE – nie. Mamy w Urzędzie 

pracownika, który odpowiada za drobne naprawy na obiektach sportowych. 

Największe problemy w Bielowicach mamy z szambem, które często się 

przepełnia. Zasugerowano nam, że może być nie szczelne. 

Komisja udała się  na plac zabaw przy ul. Kossaka, Przedszkola Nr 4 oraz ZSS 

Nr 3. 

Ad. pkt 2. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Komisja stwierdziła bardzo zły stan elewacji z ZSS Nr 3 oraz ZSS Nr 2.  

Radna Jadwiga Figura zgłosiła następujące wnioski: 

a) aby  postawić słupki odgradzające trawnik, który obecnie niszczony 

jest przez samochody na ul. Piotrkowskiej przy ARiMR, 



b) prosi o naprawę nawierzchni przy ul. Kolejowej ( pomimo ciągłych 

napraw droga jest nieprzejezdna), oraz ul. Leśnej od ul. Krasickiego 

do ul. Torowej, 

c)  aby przy skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i ul. Krasickiego na 

osiedlu „Fiory” powstał plac zabaw. 

 Ponadto Komisja wnioskuje o: 

a) zamontowanie luster na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej i ul. 

Krasickiego (most) oraz skrzyżowaniu ul. Kołomurnej, 

b) urządzenia do ćwiczeń (po jednej sztuce) na placach zabaw przy 

ul. Kossaka oraz ul. Piotrkowskiej 59, 

c) doposażenie placu zabaw przy ZSS Nr 3, 

d) karuzelę na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4, 

e) pomalowanie siatki przy Przedszkolu Nr 5. 

Dodatkowy materiał, który otrzymali radni do zapoznania się stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.30. 

 

 

 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 

Przewodnicząca Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska  

i Przestrzegania Prawa 
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