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PROTOKÓŁ NR 5/14 

z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

w dniu 6 maja 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.  

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła, a komisja przyjęła porządek obrad głosami:                 

za – 4, przeciw – 0, wstrz. - 0. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z marca i kwietnia 2014r. 

2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich – ocena.  

3. Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.  

4. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.                              

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Adn. 1.  

Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z marca i kwietnia 2014r. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 3/14 z dnia 18 marca 

2014r. i Nr 4/14 z dnia 22 kwietnia 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 protokoły                                    

ze swoich posiedzeń Nr 3/14 z dnia 18 marca 2014r. i Nr 4/14 z dnia 22 kwietnia 

2014r. 

 

Adn. 2.  

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich – ocena.  

 

Rafał Karasiński – aspirant, Komenda Powiatowa Policji w Opocznie – przedstawił 

informację / załącznik nr 2a do protokołu /.  

Alicja Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca – Czy przestępczość nieletnich wzrasta, 

czy maleje?  
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Rafał Karasiński – aspirant, Komenda Powiatowa Policji w Opocznie – Tendencja jest 

malejąca. 

Alicja Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca – Jak wygląda sytuacja z narkotykami? 

Rafał Karasiński – aspirant, Komenda Powiatowa Policji w Opocznie – Nie ma 

problemów z wykrywalnością. 

Dariusz Szulc – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie – 

Najważniejsze jest zatrzymanie osób zajmujących się dilerką. Dużo nam się udało 

zrobić w tym temacie. Z dynamiką przestępczości jest tak: czy jeśli więcej wyłapiemy 

przestępców, to czy to oznacza, że jest wyższa wykrywalność, lepiej pracujemy,                 

czy zjawisko przestępczości rośnie? Uważam, że 2-osobowy zespół jest wystarczający 

na Powiat Opoczyński.  

Alicja Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca – A dopalacze? 

Dariusz Szulc – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie – Czy 

występują – tak, czy są sprzedawane w Opocznie – trudno powiedzieć. Ostatnio źródeł 

sprzedaży nie stwierdzono.  

Ewa Róg – Przewodnicząca - Proszę w cieplejsze dni zwrócić uwagę na ul. Moniuszki 

i ul. Biernackiego, na których młodzież organizuje sobie wyścigi samochodowe.  

 

Informacja z Prokuratury Rejonowej w Opocznie stanowi załącznik nr 2b                              

do protokołu.  

Informacja z Sądu Rejonowego w Opocznie  stanowi załącznik  nr 2c do protokołu.  

Informacja ze Straży Miejskiej stanowi załącznik  nr 2d do protokołu.  

 

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

bezpieczeństwo w gminie.  

 

Adn. 3.  

Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.   

 

Informacja z PGE stanowi załącznik nr 3a do protokołu.  

Wiesław Kałużny – Polska Spółka Gazownicza – przedstawił informację / załącznik      

nr 3b do protokołu /. 

Jeśli chodzi o perspektywy to dotyczą gazyfikacji Osiedla Ustronie. Innego 

zapotrzebowania nie ma.  

Janusz Klimek – radny – Ogrzewanie gazowe jest tańsze jak groszek. Problem leży                   

w rozpropagowaniu zalet takiego ogrzewania. Dobrze, że Gazownia chce budować 

sieć gazową.  

Marek Pokora – ZEC - przedstawił informację / załącznik nr 3c do protokołu /. 

Janusz Klimek – radny – Ceny ciepła rosną, a mieszkańcy oszczędzają. Proszę                  

o analizę.  

Marek Pokora – ZEC – Mam taką analizę. Zmodernizowaliśmy sieć. Przyłączamy 

nowych odbiorców. Obniżyliśmy ceny energii cieplnej i uzyskaliśmy wynik dodatni. 

Mamy opanowaną sytuację ekonomiczną. Mamy środki finansowe na dalsze 

inwestycje. Pozyskaliśmy środki z WFOŚiGW. W tym roku pozyskaliśmy pożyczkę 

na układ odpylania.  

Janusz Klimek – radny – Należy podciągnąć sieć ciepłowniczą.  
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Marek Pokora – ZEC – Mamy jeszcze dużo do zrobienia. Wykonaliśmy modernizację 

sieci ciepłowniczej. Wykonałem audyt sieci ciepłowniczej i przygotowujemy się do 

środków unijnych. 

Janusz Klimek – radny – W okresie zimowym była awaria pieca i ludzie przez                                        

2 tygodnie nie mieli ciepła. Czy ZEC wykonuje przeglądy, aby przygotować się do 

sezonu grzewczego? 

Marek Pokora – ZEC – Źle wykonywano remonty i miała miejsce awaria. Obecnie 

cały czas prowadzimy remonty.  

Ewa Róg – Przewodnicząca - Ile kosztuje przyłącze do posesji? 

Marek Pokora – ZEC – 300 zł.  

Alicja Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca – Czy członkowie Spółdzielni płacą mniej 

za ciepło? 

Marek Pokora – ZEC – Obowiązuje taryfa ciepła.  

Janusz Klimek – radny – Proszę przygotować na sesję informację, ile kosztuje 

przyłącze do prywatnego domu i jaki jest roczny koszt ogrzewania.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat sytuacji energetycznej, 

ciepłowniczej i gazowniczej w gminie.  

 

Adn. 4.  

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – przedstawiła informację   

/ załącznik nr 4 do protokołu /.  

Jadwiga Figura – radna – Jakie problemy macie w OPS? 

Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Środki otrzymujemy na 

bieżąco. Nie mamy opóźnień w realizacji zadań. Praca z ludźmi jest trudna, są osoby 

które dziedziczą biedę i od pokoleń korzystają z naszej pomocy. 

Jadwiga Figura – radna - Dziękujemy za to, że kiedy zwracamy się o pomoc do OPS 

to zawsze ją otrzymujemy. 

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat funkcjonowania 

Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Adn. 5.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

 

A. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę                                        

/stan zdrowotny dzieci/ - informacja.   

Ryszard Szczepanik – Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 

informację / załącznik nr 5a do protokołu /.  

Materiał od Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Powiatowego w Opocznie stanowi 

załącznik nr 5b do protokołu .  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat opieki zdrowotnej                  

w szkołach prowadzonych przez gminę.  
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B. Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie w roku 

szkolnym 2014/15.  

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawił informację               

/ załącznik nr 6 do protokołu /.  

Jadwiga Figura – radna – Chodzi mi o Przedszkole Nr 2 – nie wszystkie dzieci zostały 

przyjęte, czy rodzice nie podpisali umów? 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Z dzieci 3 i 4 letnich w całej 

Gminie nie przyjęto ok. 40–cioro.  

Alicja Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca – Czy dzieci czekają na wolne miejsca,                      

czy ich rodzice złożyli wnioski o przyjęcie pociech do przedszkoli prywatnych? 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Każdy rodzic otrzyma wykaz 

placówek, w których są wolne miejsca. 

Alicja Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca – Nie można stworzyć dodatkowego 

oddziału w mieście? 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Brane jest pod uwagę 

Przedszkole Nr 4. Na pewno od 1 września dzieci znajdą gdzieś miejsce.  

Jadwiga Figura – radna – To dzieci mieszkające na wsi, czy w mieście? 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nie ma na tym wykazie dzieci 

zamieszkujących wioski. To dzieci z Opoczna. Jeśli w Przedszkolu Nr 4 zostanie 

utworzony dodatkowy oddział to kosztem sali gimnastycznej.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat założeń organizacyjnych 

dla funkcjonowania oświaty.  

 

C. Założenia wypoczynku letniego młodzieży w roku 2014.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Wydz. Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła informację / załącznik nr 7 do protokołu /.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat wypoczynku letniego 

młodzieży. 

 

D. Informacja z funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Opocznie.  

 

Z uwagi na brak przedstawiciela i brak materiału Komisja pominęła                         

tę tematykę. Będzie się nią zajmowała na sesji.  

 

E. Zaopiniowanie materiałów na sesję – zaopiniowanie projektów uchwał 

w sprawach:  

 

a) zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 

uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.  

 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 (1 radny nie brał udziału                      

w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

b) ustalenia diet dla sołtysów. 

Barbara Bak – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /. 
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Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Na Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu sołtysi poczuli się bardzo dotknięci § 4. Jeden                

z sołtysów podkreślał, że sołtys działa 31 dni w miesiącu. Sołtysi mówili nawet                 

o wycofaniu wniosku. Podkreślali, że część z nich pracuje i że dla nich byłaby                     

to obniżka, a nie podwyżka. Jest wniosek Komisji Rolnictwa, aby z uchwały wykreślić 

obwarowania i diety podnieść o 100 zł. Ja osobiście uważam, że sołtysi mają dużo 

obowiązków. Myślę, że do czasu sesji Burmistrz przemyśli jeszcze tę sprawę.  

Jadwiga Figura – radna – 34 razy 50 zł – jaka to kwota rocznie? 

Barbara Bak – Skarbnik - Przy podwyżce 50 zł rocznie to kwota 20 tys. 400 zł. Przy 

podwyżce 100 zł to kwota 2 razy wyższa.  

Obecnie dieta sołtysów wynosi 300 zł i jest najwyższa w Powiecie Opoczyńskim.                 

W innych Gminach sołtysi mają 120 zł, a obwarowania również są. Praca w każdej 

Gminie jest taka sama.  

Ewa Róg – Przewodnicząca – Sołtysi mają prowizje od podatku w wys. 13 %                   

od zebranej kwoty podatku.  

Barbara Bak – Skarbnik - Z tytułu prowizji w budżecie zabezpieczona jest rocznie 

kwota 70 tys. zł.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Odradzałbym takie jednostronne 

patrzenie. Staję w obronie sołtysów, bo obowiązków mają wiele. Inkaso to dodatkowa 

praca, dodatkowa odpowiedzialność. Nie wiem, czy opłacałoby się zatrudnić 

dodatkowych inkasentów. Trzeba zacząć od pytania, czy sołtys jest potrzebny, czy nie. 

A jest na pewno. Oni nadal pracują społecznie, choć są wyjątki. Sołtysi są na tyle 

ambitni, że gotowi byli wycofać wniosek. Radnym zostały podniesione diety,                     

a sołtysom nie były od 2009 roku.  

Ewa Róg – Przewodnicząca – Jak organizują imprezy to również zarobią, za zebranie 

podatku mają pieniądze, a na komisje i sesje przychodzą wybiórczo. W innych 

Gminach diety wynoszą 120 zł, u nas 300 zł. 

Jadwiga Figura – radna – Może w innych Gminach sołtysi pracują mniej, a jeśli są 

pieniądze to czemu im nie dać. 

Alicja Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca – My również mamy potrącenia. My też 

pracujemy, musimy brać urlop na czas komisji i sesji, albo odpracować czas 

nieobecności w pracy. Sołtys musi się zastanowić, czy może pełnić tę funkcję, czy nie. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Wydaje się Wam, że rola sołtysa to 

uczestnictwo w komisjach i sesjach. Zasadnicza rola sołtysa sprowadza się do czegoś 

innego. Sołtys ma składać wnioski, pytać, rozmawiać, urzędnicy często wyręczają się 

nim np. przy okazji akcyzy. Pomijacie 90% zadań sołtysa. Mogę sporządzić katalog 

zadań sołtysa i będzie niemały. A potrącenia – nie ma ustawowego obowiązku 

uczestniczenia w sesji.  

Ewa Róg – Przewodnicząca – Nie rozumiem, że pracownicy Urzędu Miejskiego 

wysługują się sołtysami.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Są różne sytuacje. Wszystkie instytucje 

zgłaszają się do sołtysa.  

Ewa Róg – Przewodnicząca – Sołtys nie ma obowiązku przyjechania i odebrania             

za kogoś decyzji. Może jedynie poinformować, że decyzja jest do odbioru. To jego 

dobra wola.  

 

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 3 przyjęła do wiadomości projekt 

uchwały.  



6 

 

c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Wydz. Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

d) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji                   

w Opocznie.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Wydz. Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                 

2014 – 2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do 

protokołu/.  

Jadwiga Figura – radna – Chciałam dopytać o zapisy dotyczące Stanicy w Miedznej. 

Barbara Bąk – Skarbnik - To przesunięcie w realizacji.  

Jadwiga Figura – radna – W budżecie nie ma zapisanej ul. Staszica, ani chodnika                    

na ul. Armii Krajowej.  

Jan Stępień – radny – Czy jest dalekosiężna koncepcja na Stanicę Harcerską? Może 

należałoby ją przekazać Gminie Białaczów? Budynki się rozlatują, grunty nie są 

nasze. 

Barbara Bąk – Skarbnik - To grunty Lasów Państwowych.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Temat Stanicy ciągle powraca. To nasz 

obiekt, w gruntach Lasów Państwowych. Tam znajduje się siedziba Wojew. Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Białaczowie. Oni chcą korzystać                  

z obiektu i partycypować w kosztach wodociągu. Na dniach był u Burmistrza człowiek 

zainteresowany wydzierżawieniem tego obiektu, ale musi być przyłącze wody. Stanica 

Harcerska funkcjonuje od 79 r. Była studnia, ale woda z niej przestała nadawać się               

do picia.  

Jan Stępień – radny – Czy mamy wizję przyszłościową? 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Czas podpowiedzieć Burmistrzowi, 

żeby obiekt sprzedać lub rozebrać. Rada Miejska musi decydować w niektórych 

sprawach. Dziś jest wodociąg, potem dojdą remonty.  

Barbara Bąk – Skarbnik – Ul. Staszica jest zapisana na lata 2015-2016. 

Jadwiga Figura – radna – Ta ulica jest przesuwana w realizacji już 8 lat.  

 

 

Jadwiga Figura – radna – zgłosiła wniosek, aby wykreślić z WPF oraz budżetu kwotę 

na wykonanie przyłącza wodociągowego do Stanicy Harcerskiej w Miedznej,                    

a wprowadzić  na rok 2014 kwotę na modernizację ul. Staszica i wykonanie chodnika 

na ul. Armii Ludowej.    

Komisja głosowała następująco: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 .  
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Paweł Baran – radny – Sekretarz powiedział, że przyszła osoba do Burmistrza 

zainteresowana wydzierżawieniem Stanicy. Może być tak, że wydzierżawi, a potem 

się rozmyśli.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Była jedna taka propozycja. Nie ma 

kolejnych. Burmistrz ma problem. WZMiUW Insp. w Białaczowie chce partycypować 

w zadaniu wykonania przyłącza wody.  

Paweł Baran – radny – Chciałem zapytać o wyczyszczenie zbiornika i zrobienie plaży. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Czyszczenie będzie w tym roku, plaży 

nie będzie. To zbiornik retencyjny.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 13 do 

protokołu/.  

Ewa Róg – Przewodnicząca – Chodzi mi o Dom Kultury w Kraśnicy - żeby wentylacji 

w nowo wybudowanym budynku nie było?  

Barbara Bąk – Skarbnik - W projekcie tego widocznie nie było.  

Ewa Róg – Przewodnicząca – Kto te projekty sprawdza? – żeby wentylacji nie było? 

Alicja Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca – Na co jest przeznaczone 50 tys. zł                   

dla MDK? 

Barbara Bąk – Skarbnik - Na remont pomieszczenia po CIS-ie. 

Marek Sijer – radny - Gdzie przechodzi CIS? 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Na ul. Sobieskiego, tam gdzie była 

siedziba ARiMR.  

 

Jadwiga Figura – radna – zgłosiła wniosek, aby podzielić miasto na Osiedla.  

Komisja głosowała następująco: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 . 

 

Barbara Bąk – Skarbnik - Informuję Państwa radnych, że otrzymałam dwa 

zawiadomienia o dotacjach celowych. Przekażę zmiany załączników na sesji.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 

g) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 

przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - 

przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 15 do protokołu /.  

 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  
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i) opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie podziału 

Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 16 do protokołu /.  

Kontaktowałem się ze Starostwem Powiatowym. U nas nic się nie zmienia,                        

ale zdaniem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Rada Miejska powinna się 

wypowiedzieć w tym temacie.  

Paweł Baran – radny – Jeśli negatywnie zaopiniujemy projekt uchwały to jakie to 

będzie miało konsekwencje?  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - Żadne. Nie ma powodu, by negatywnie 

opiniować.  

 

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

uchwały.  

 

j) rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bolarczyk. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 17 do protokołu /.  

 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

k) uchylająca uchwałę Nr XL/405/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                 

21 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta                 

z dnia 28 lutego 2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 18 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

l) rozpatrzenia skarg Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego i 18 marca 

2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 19 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

m) rozpatrzenia wniosków Janiny Podlewskiej i Kazimierza Podlewskiego                        

z dnia 21 marca 2014r. i 28 lutego 2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 20 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  
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Adn. 6.  

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Na sesję zostanie jeszcze przygotowany 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Janiny Podlewskiej i Pana 

Kazimierza Podlewskiego z dnia 28 marca i 28 kwietnia 2014r.  

Pisma dotyczące tych skarg stanowią załącznik nr 21 do protokołu.  

Otrzymaliście Państwo również pisma dotyczące ideologii gender.  

Pisma dotyczące gender stanowią załącznik nr 22 do protokołu.  

Jadwiga Figura – radna -  Proszę na sesję o informację na temat stanu studni                         

na ul. Staszica.  

 

 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji  zakończono posiedzenie.  

Godz. rozpoczęcia posiedzenia 13.30, godz. zakończenia posiedzenia 16.45  

 

 

                                

 

 

                               Przewodnicząca Komisji  

Protokołowała                                     Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska                  

i Przestrzegania Prawa  

Bogumiła Kędziora                                                                   Ewa Róg    
 


