PROTOKÓŁ NR 11/12
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
w dniu 6 listopada 2012r.
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Ewa Róg – Przewodnicząca Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca komisji przedstawiła, a komisja przyjęła porządek obrad
głosami za - 6, przeciw - 0, wstrz. – 0.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjecie Protokołu z posiedzenia komisji we wrześniu i październiku
2012r.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2013rok.
3. Stawki podatkowe na 2013 rok.
4. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno – nowe zasady
gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Zapytania i wolne wnioski.
Ad.pkt.1.
Przyjecie Protokołu z posiedzenia komisji we wrześniu i październiku 2012r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr `10/12 z dnia 1
października 2012r. i z wyjazdowego posiedzenia w dniu 28 września 2012
roku 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 – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokoły
ze swoich posiedzeń Nr. 10/12 z dnia 1 października 2012r. i z wyjazdowego
posiedzenia w dniu 28 września 2012r.
Ad.pkt.2.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013rok.
Edyta Krzysztofik – Kierownik SSSiOL- poinformowała na temat Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013rok./załącznik nr 3/.

Komisja głosami za-5, przeciw -0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013rok.
Ad.pkt.3.
Stawki podatkowe na 2013 rok.
Zaopiniowanie projektów uchwał:
Iwona Susik- Naczelnik PiOL- przedstawiła projekty uchwał.
a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze
Gminy Opoczno w roku 2013./załącznik nr 4/.
Komisja głosami za-3, przeciw -2, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2013.
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /załącznik nr 5/.
Komisja głosami za-5, przeciw -0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
c) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych.
/załącznik nr 6/.
Komisja głosami za-6, przeciw -0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków
transportowych.
d) zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16
listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych./załącznik nr 7/.
Komisja głosami za-6, przeciw -0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z
dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
Ad.pkt.5.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Zaopiniowanie projektów uchwał:
e) Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Edyta Krzysztofik – Kierownik SSSiOL - przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 8/.
Komisja głosami za-6, przeciw -0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2013.

f) Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Opoczno na
lata 2013 – 2015.
Edyta Krzysztofik – Kierownik SSSiOL- przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 9/.
Komisja głosami za-5, przeciw -0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
Gminy Opoczno na lata 2013 – 2015.
Ad.pkt.4.
Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno – nowe zasady gospodarki
odpadami komunalnymi.
W tym zaopiniowanie projektów uchwał:
Stanisław Miązek – Naczelnik GKMiOŚ- przedstawił projekty uchwał:
g) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
/załącznik nr 10/.
h) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne. /załącznik nr 11/.
i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik. /załącznik nr 12/.
j) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. /załącznik nr 13/.
k) sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość
zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez
mieszkańców. /załącznik nr 14/.
m) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów. /załącznik nr 15/.
n) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. /załącznik nr 16/.
o) rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
/załącznik nr 17/.
Ewa Róg – Przewodnicząca Komisji- Czy to będzie 15 zł. od osoby?
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Gminy- Po przetargu cena się zmieni.
Jan Stępień- radny- Czy PGK nie będzie odbierał śmieci, powinniśmy zrobić
wszystko aby tak się stało.
Ewa Róg – Przewodnicząca Komisji- Ustawa tego zabrania.
Jan Stępień- radny- Dlaczego stawki za odbiór śmieci będą wyższe o 300%?

Mariola Klimek – Kierownik ZUK- Do tej chwili gmina dopłacał do segregacji.
Odpady niebezpieczne będziemy musieli utylizować, co jest bardzo drogie.
Przetarg może wygrać inna firma, która narzuci ceny.
Jan Stępień- radny- Dlaczego od pierwszego stycznia zwiększy się koszt
odbioru śmieci?
Mariola Klimek – Kierownik ZUK- Odpady muszą iść na linie sortowniczą,
która jest bardzo droga.
Barbara Wacławiak- radna- Czy po przetargu firma będzie mogła korzystać z
naszego wysypiska?
Jacek Pacan - Prezes PGK- Jesteśmy objęci regionem gospodarki odpadami,
dyskusje trwają czy gmina może na swoje wysypisko czy nie.
Marek Sijer- radny- Czy dane statystyczne województwa łódzkiego pokrywają
się z danymi statystycznymi gminy?
Jacek Pacan - Prezes PGK- Trudno przeliczyć na osobę.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Były zdefiniowane wymogi dla
poszczególnych składowisk, gdzie byłby centralne składowisko, a czy w
Opocznie mogłoby być zapasowe, czy to nie koliduje ze sobą?
Jacek Pacan - Prezes PGK- W momencie kiedy powstanie regionalna, to wtedy
można też do zastępczej.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Ale warunek jest jeden, że będzie Pan
posiadał instalacje do segregacji?
Jacek Pacan - Prezes PGK- Nie jesteśmy przygotowani do segregacji.
Jadwiga Figura- radna- Czy rzeczywiście możemy wyliczyć te śmieci na
jednego mieszkańca, czy są to dane przybliżone?
Mariola Klimek – Kierownik ZUK- My co roku dajemy sprawozdania do
Urzędu Marszałkowskiego, w Łodzi przypada 400 na osobę, a u nas 220.
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Czy mamy rozeznanie co do kwot w
innych gminach?
Stanisław Miązek – Naczelnik GKMiOŚ- W Inowłodzu i Tomaszowie
Mazowieckim ok. 12,24 od osoby na miesiąc.
Jan Stępień- radny- Czy do segregacji można będzie zatrudniać ludzi?
Jacek Pacan - Prezes PGK- Niestety ustawa określa sztywno zasady segregacji,
konkretne technologie, nie możemy zatrudniać ludzi.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Gminy- Rozumiem, że mówicie
o wszystkim a nie o poszczególnych uchwałach, powinni Państwo być
przygotowani na pytania społeczeństwa. Komisja Oświaty poprosiła
o wypracowanie opinii.
Marek Sijer- radny- Czy koszty wywozu będą zależały od ilości osób, czy od
ilości wywiezionych koszy?
Mariola Klimek – Kierownik ZUK- W blokach to były umowy od kosza, a nie
od osoby?

Jarosław Wiktorowicz - Z-ca Burmistrza - Różnica miasto - wieś wynika
z późniejszego wprowadzenia na wsi, która płaci mniej ale corocznie ma
podwyżkę, co stopniowo doprowadzi do tej samej ceny.
Jadwiga Figura- radna- Może zrobimy wspólne posiedzenie komisji na ten
temat?
Stanisław Miązek – Naczelnik GKMiOŚ- niektóre uchwały musimy
wprowadzić w tym roku.
Ewa Róg – Przewodnicząca Komisji- Zróbmy komisję za 10 dni i na następnej
komisji wypracujmy wnioski.
Paweł Baran- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Powinniśmy się przyjrzeć
sąsiednim gminom.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Proszę Państwa proszę chociaż
odpowiedzieć na pytania czy są uchwały, których nie można uchwalić.
Jadwiga Figura- radna- Jeżeli nie podejmiemy tych uchwał to czy nie ma
zagrożenia dla PGK?
Jacek Pacan - Prezes PGK- My musimy przygotować się do startowania w
przetargu.
Barbara Wacławiak – radna – Kto będzie sprzątał ogródki jordanowskie, place
zabaw i kto będzie ponosił koszty?
Stanisław Miązek – Naczelnik GKMiOŚ- Gmina zleci firmie która wygra
przetarg.
Paweł Baran- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Ile będzie płaciła szkoła np. nr 1?
Stanisław Miązek – Naczelnik GKMiOŚ- Będzie płaciła na podstawie wyliczeń,
ile pojemników zostało wywiezione.
Barbara Wacławiak – radna- proszę o wpisanie do paragrafu 8 punktu 6
gminnych placów zabaw jako autopoprawka.
Paweł Baran- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Czy podobne regulaminy sa w
innych gminach?
Stanisław Miązek – Naczelnik GKMiOŚ- wszystkie gminy wzięły od nas.
Przewodnicząca Komisji poddała projekty uchwał z autopoprawkami pod
głosowanie.
Komisja głosami za-2, przeciw -1, wstrz-2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Opoczno.
Komisja głosami za-2, przeciw -1, wstrz-2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.

Komisja głosami za-1, przeciw -1, wstrz-3 przyjęła do wiadomności projekt
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik.
Komisja głosami za-3, przeciw -1, wstrz-1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie sposobu
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą
mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców.
Komisja głosami za-3, przeciw -1, wstrz-1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Komisja głosami za-3, przeciw -1, wstrz-1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Komisja głosami za-1, przeciw -1, wstrz-4 przyjęła do wiadomości projekt
uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
p) przedłożenia zmian do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013
– 2015.
Jacek Pacan - Prezes PGK- przedstawił projekt uchwały/ załącznik nr 18/.
Alicja Szczepaniak- radna- proszę przybliżyć zakup wodomierzy.
Jacek Pacan - Prezes PGK- Spółka zakupi wodomierze i zamontuje je w blokach
oraz domach jednorodzinnych, aby odczytywać pomiary bez wchodzenia do
domu.
Paweł Baran- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Czy po zamontowaniu nowych
wodomierzy będzie redukcja pracowników?
Jacek Pacan - Prezes PGK- Koszt utrzymania pracownika to około 30 tys.,
złotych rocznie, tych pieniędzy nie można wykorzystywać na cele inwestycyjne,
pracownicy nie będą zwalniani.
Ewa Róg – Przewodnicząca Komisji- Uważam że należy wrócić do budowy
nowego budynku .

Jacek Pacan - Prezes PGK- Budynek jest przewidziany w prognozie
wieloletniej, co nie znaczy że zaraz będzie wybudowany, ważniejsze może być
wybudowanie nowego wodociągu.
Alicja Szczepaniak- radna- Wcześniej budowa budynku była na pierwszym
miejscu, a teraz Pan mówi że potrzebny będzie wodociąg?
Jacek Pacan - Prezes PGK- Obecnie nie ma potrzeby budowy wodociągu w
gminie.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie przedłożenia
zmian do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013 – 2015.
r) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Kolonia
Libiszów.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz GminyPrzedstawił projekt
uchwały/załącznik nr 19/.
Barbara Wacławiak- radna- Czy są pieniądze na zakup tej działki?
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Nie ma pieniędzy.
Barbara Wacławiak- radna- Na komisji oświatowej była dyskusja że świetlic jest
dużo i szkoły nie są wykorzystywane w 100%. Były wcześnie pieniądze
z zewnątrz i budowano świetlice. W tym momencie gmina nie ma pieniędzy
i jestem przeciwna zakupowi tej działki i budowie nowej świetlicy.
Jan Stępień – radny- Jestem w radzie 4 kadencję, mam pretensję do siebie że nie
reagowałem na różne wydatki. W jednej miejscowości finansuje się duże
inwestycje lekka ręką, inne miejscowości nie otrzymały nic.
Barbara Wacławiak- radna- Jestem za tym aby każda społeczność otrzymywała
minimum. Myślałam, że w Kraśnicy będzie ośrodek zdrowia, świetlica i sala
gimnastyczna a okazało się że jest inaczej.. Trzeba wreszcie powiedzieć nie, bo
tak dalej się nie da.
Marek Sijer- radny- W Kraśnicy można było pobudować mniejszy budynek.
Komisja głosami za-0, przeciw -0, wstrz-6 przyjęła do wiadomości projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w obr. Kolonia Libiszów.
m) podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Gminy- Przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 20/.
Komisja głosami za-3, przeciw -0, wstrz-4 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2012 – 2020.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 21/.
Komisja głosami za-4, przeciw -0, wstrz-3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opoczno na lata 2012 – 2020.
p) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 22/.
Marek Sijer- radny- Jakie jest zadłużenie gminy, czy było wcześniej takie
zadłużenie?
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Zadłużenie na koniec 2012r,. wynosiło 58,47%.
Byliśmy jedną z gmin, która miała najmniejsze zadłużenie.
Barbara Wacławiak- radna- Nie tylko gminy są zadłużone, ale również duże
miasta. Czy mieliśmy w budżecie zapisane pieniądze dla OSP.
Jarosław Wiktorowicz - Z-ca Burmistrza- OSP miała stawkę za godzinę 8zł, a
teraz ma 11 zł. OSP brała udział w poszukiwaniu zaginionych osób, a także
miała wyjazdy do sąsiednich gmin.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Za dużo akcji jest w innych gminach a my
płacimy.
Barbara Wacławiak- radna- Jeżeli jest to zagrożenie życia to nie ma dyskusji.
Straż Państwowa nie powinna wyręczać się OSP. Jeżeli OSP nie wyrabia się w
swoim budżecie to nie powinna jeździć na akcje do sąsiednich gmin.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza – Musimy dbać o własny budżet
i analizować nasze jednostki, aby jeździły do uzasadnionych przypadków.
Jarosław Wiktorowicz - Z-ca Burmistrza- Wprowadzone są restrykcje dla OSP,
prosimy o uzasadnienie jeżeli są wyjazdy.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Gmina jest na wysokiej pozycji jeżeli
chodzi o inwestycje na jednego mieszkańca, 21 miejsce w Polsce.
Paweł Baran- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Był ogłoszony przetarg na nazwy
ulic, czy jest rozstrzygnięty?
Barbara Wacławiak- radna- Miały być dwie mapy na nowym osiedlu?
Jarosław Wiktorowicz - Z-ca Burmistrza - Jedna tablica jest przy Urzędzie
Miejskim, druga przy MDK, trzecia przy ulicy św. Marka. Firma wykonująca
tablicę ma problemy finansowe i jest propozycja aby zrobili jeszcze dwie
tablice.
Barbara Wacławiak- radna- Czy na ustroniu są nazwy ulic?
Jarosław Wiktorowicz - Z-ca Burmistrza - Połowa osiedla Ustronia ma nazwy
ulic.
Jadwiga Figura- radna- Może jako samorząd mo0żemy wystąpić do sejmu z
postulatami aby zmienić niektóre ustawy?

Barbara Wacławiak- radna- Mamy duże zadłużenie ZGM. Niektóre samorządy
dokwaterują dodatkowe rodziny.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza – Śmieci są własnością gminy. Firma
która wygra przetarg będzie ściągać od gminy a jeżeli ktoś nie będzie płacił to
będzie egzekucja zadłużenia.
Jan Stępień- radny- W prasie był artykuł że w urzędzie są wysokie zarobki. Co
do śmieci są rodziny które nie mają na chleb, to nie będą płacić za śmieci.
Należy wypracować pewne mechanizmy aby zaległości odpracować. Zostały
sprzedane grunty gminy, a nie przekłada się to na miejsca pracy.
Marek Sijer- radny- Czy w urzędzie jest 20 kierowników , tak wyczytałem w
prasie?
Komisja głosami za-5, przeciw -0, wstrz-2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012.

Ad. pkt. 6.
Zapytania i wolne wnioski.
Alicja Szczepaniak - radna - Brakuje oświetlenia ulicznego.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Była awaria oświetlenia, firma
naprawia.
Jadwiga Figura- radna- Na mieście jest dużo zanieczyszczeń po psach.
Marek Sijer- radny- Proszę o wykonanie łącznika dróg od ulicy Partyzantów do
Jana Pawła II.
Jadwiga Figura- radna- Proszę o modernizacje ulicy Staszica.
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Wysypisko w Różannie mamy
wybudowane ze środków unijnych i musimy wszystko zrobić aby
funkcjonowało.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Na ulicy Moniuszki 1,2,3 listopada było
bardzo ciemno, brak oświetlenia.
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Była awaria, firma naprawiła, przetarg
na obsługę jest na dwa lata.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Przy zapalaniu oświetlenia ulicznego,
przeszliśmy na strefę zegarową, przy wschodzie i zachodzie słońca.
Alicja Szczepaniak - radna – potrzebna jest droga do garaży na ulicy
Wyszyńskiego.
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- tym tematem zajmuje się Pan
Nadkański.
Marek Sijer- radny- Czy świetlica w Kraśnicy może zarabiać na siebie?
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Przez pięć lat nie może zarabiać na siebie.
Jan Stępień- radny- Należy szukać rozwiązań, aby świetlica zarabiała na siebie,
również PGK powinien wygrać przetarg.
Marek Sijer- radny- Wszystkim powinno zależeć na tym, aby PGK wygrało
przetarg.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji w godz. 12.30-17.35.
Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa
Ewa Róg

Protokołowała
Bogumiła Kucharska

