PROTOKÓŁ Nr 3/13
z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 18 marca 2013r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer – Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który
komisja przyjęła: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w styczniu i lutym 2013r.
2. Programy związane z zapobieganiem bezrobocia – bezrobocie w Gminie
Opoczno.
3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
2012 roku – ocena.
4. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2012 rok w tym sport i kultura fizyczna – ocena.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1.
Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że Protokoły z posiedzenia
komisji w styczniu i lutym były do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły
z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2013r.
Adn. pkt. 2
Pawlak Małgorzata – PUP w Opocznie – przedstawiła informację na temat
bezrobocia w mieście i gminie Opoczno w 2012 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Informacja na temat zatrudnienia z Urzędu Miejskiego stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Poinformowała, że na koniec grudnia 2012 roku w PUP było zarejestrowanych
5430 osób, więcej o 405 osób więcej. Z zarejestrowanych bezrobotnych
68,95% bezrobotnych pozostawało bez pracy do 12 miesięcy. Najliczniejszą
grupę bezrobotnych – 30,32% stanowiły osoby w wieku 25 – 34 lata. PUP
realizuje zadania przeciwdziałające skutkom bezrobocia poprzez pośrednictwo
pracy, giełdy pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w
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aktywnym poszukiwaniu pracy, zajęcia aktywizacyjne, szkolenia. Łącznie środki
finansowe PUP przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w 2012r.
wyniosły 6.645.024 zł.
Firkowski Bartłomiej - radny – PUP pracuje jak Straż Pożarna, gasi pożar ale nie
zawsze może ugasić. Brak polityki Państwa w zakresie bezrobocia, zniszczono
rzemiosło, nie ma fachowców, nie ma szkół zawodowych. Obecnie zawodu uczą
szkoły salezjańskie. Nie ma długofalowej polityki nauki zawodu. Niszczy się
rzemiosło, gospodarstwa rodzinne.
Wojciechowski Mieczysław – radny – ile osób otrzymało stały zasiłek?
Pawlak Małgorzata – PUP w Opocznie – z prawem do zasiłku jest około 1000
osób i jest zależny od okresów składkowych.
Sijer Marek – radny – zasiłek sześć miesięcy, to osoba otrzymuje na terenie
powiatu, czy w kraju?
Pawlak Małgorzata – PUP w Opocznie – to zależy jaka jest stopa bezrobocia
w danym powiecie.
Wojciechowski Mieczysław – radny – jak może być osoba bezrobotna bez
prawa do zasiłku. Tak nie może być w Państwie prawa. Zgłosił wniosek.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek radnego
Mieczysława Wojciechowskiego – Apel Rady Miejskiej w Opocznie do Premiera
Rządu RP Pana Donalda Tuska o wprowadzenie od roku budżetowego 2014
stałego zasiłku dla osób bezrobotnych za dwudziesto godzinny tydzień pracy
społecznej.
Komisja informację na temat bezrobocia przyjęła do wiadomości.
Adn. pkt. 3
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – Świetlica PINOKIO działa od wielu lat niosąc
pomoc dla dzieci z biednych rodzin. Dzieci, które chodziły wcześniej do świetlicy
już są dorosłe i zakładają własne rodziny. Na ten rok zabrano świetlicy 8 tyś zł
i brak środków na funkcjonowanie. Ta świetlica jest bardzo potrzebna dla
dzieci.
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – w roku
2011 przekazano kwotę 64 tys zł, a w roku 2012 – 2 razy po 30 tys zł plus
wsparcie dzienne.
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Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej – Straż Miejska co rok organizuje
spotkania z dziećmi i zakupujemy propagandowe materiały.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – nie ma zmniejszenia tylko ogólnie na świetlice
jest zwiększenie środków.
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Ad. pkt. 4
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informacje na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci
i młodzieży.
Informacja znajduje się w załączniku nr 5 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – na terenie Opoczna były dopalacze, jak jest
obecnie?
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – nie było
zgłoszeń.
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Ad. pkt. 5
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Informacja znajduje się w załączniku nr 5 do protokołu.
Jurowski Jarosław – radny – w prasie była informacja, że zlikwidowano klub
CERAMIKI, w którym grały kobiety i że jest to sprawa polityczna.
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – drużyny kobiece miały wyjazdy do
Szczecina do Gdańska na zawody, są to kosztowne wyjazdy, brak sponsorów
i może dlatego zlikwidowano drużynę kobiecą.
Sijer Marek – radny – jest organizowane dużo imprez sportowych. Prosi o
informację jak dane stowarzyszenie czy klub sportowy otrzymał pieniądze i ile
wykorzystano. Ile środków otrzymali na 2013 rok. Drużyny z Bielowic i Stużna
nie przedstawiają sprawozdań, a otrzymują pieniądze na działalność.
Wojciechowski Mieczysław - - radny – poziom sportowy imprez spada. Coraz
mniej młodzieży uczestniczy w imprezach sportowych. Może należy
wyszczególnić pewne dyscypliny sportu i promować zawodników. Tak jak jest
obecnie to zniechęca młodzież do uczestnictwa. Pieniędzy też jest coraz mniej
na sport. Na szachy też nie ma środków.
Sijer Marek – radny – w gminie musi być rekreacja i sport zawodowy.
Jurowski Jarosław – radny – ilu sponsorów pozyskała ISKRA Kruszewiec?
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – imprezy sportowe są organizowane
ze środków gminy i jest trochę sponsorów. Należy wrócić do szkół
podstawowych, aby dzieci chciały ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego
i uczestniczyć w zawodach sportowych.
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Wiele dzieci nie ćwiczy na lekcjach w – f i później są problemy zdrowotne.
Młodzież i dzieci nie uczestniczą w czynnym uprawianiu sportu. Dla Pływalni
przeznaczono 10 tyś zł, a na szachy 4 tyś zł. Turniej szachowy można
zorganizować np. w Urzędzie Miejskim i nie płacić za salę, a zawody pływackie
mogą się odbywać tylko na basenie i trzeba zapłacić za bilet. Z zabezpieczonej
kwoty 462 338,00 zł na sport i rekreację wydatkowano 372 493,35 zł.
Sijer Marek – radny – stypendia sportowe?
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – jeżeli Burmistrz zaakceptuje
propozycje i będą przyznane stypendia sportowe – dla 5 osób.
Jurowski Jarosław – radny – należy zmienić regulamin przyznawania
stypendiów sportowych.
Firkowski Bartłomiej – radny – należy się przyjrzeć jak są wydawane środki
finansowe dla klubów sportowych. Powinniśmy rozliczać kluby sportowe.
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Adn. pkt. 6

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację z działalności OSP z terenu Gminy Opoczno.
Informacja znajduje się w załącznik nr 5 do protokołu.
Informacja Kom. Pow. Pań. Straży Pożarnej w Opocznie stanowi załącznik
nr 5a do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – otrzymaliśmy projekt uchwały w sprawie dotacji
dla OSP, a w sprawozdaniu jest zakup materiałów z budżetu, to dlaczego
jeszcze dotacja?
Bąk Barbara – Skarbnik – jest taka zasada i RIO wymaga, aby była uchwała Rady
w sprawie przyznania dotacji.
Jurowski Jarosław – radny – są to dodatkowe pieniądze dla OSP. Należy się
zastanowić nad wyjazdami OSP do pożarów.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – czy można uzyskać informacje na temat
wykonania budżetu w poszczególnych jednostkach OSP?
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – budżet
jest razem na jednostki.
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – środkami finansowymi dysponuje
Komendant Państwowej Straży Pożarnej.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – pewne kwoty powinny być ewidencjonowane
z każdej jednostki.
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – wydatki są w danym roku
budżetowym w Państwowej Straży Pożarnej, ale mamy faktury np. za energię
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elektryczną na poszczególne jednostki. W ubiegłym roku np. OSP brało udział
w poszukiwaniu zaginionych osób.
Jurowski Jarosław – radny – zakup paliwa jest ewidencjonowany do każdego
samochodu i to można sprawdzić.
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – każda
jednostka OSP ma kartę paliwa i jest zapisana ilość zakupionego paliwa.
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację o stanie
czystości i porządku w gminie Opoczno w roku 2012.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Jurowski Jarosław – radny – jakie wymogi powinien spełnić przedsiębiorca przy
rozbiórce starego budynku?
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – musi mieć pozwolenie ze Starostwa
na rozbiórkę. Czysty gruz można przeznaczyć na utwardzenie terenu. Jeżeli jest
to odpad to powinna robić odpowiednia firma. Kontroluje to Straż Miejska.
Firma powinna mieć zezwolenie na wywóz odpadów, czy wywóz nieczystości
płynnych.
Firkowski Bartłomiej – radny – PGK zarządza również cmentarzami. Wywozi się
ziemię z cmentarza np. na łąki, a tam są prochy mieszkańców. Należy na to
zwrócić uwagę.
Jurowski Jarosław – radny – ostatnio znów zerwano rynny przy Kościółku na
cmentarzu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania
i wypłacania.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Jesteśmy na etapie uzgodnień projektu uchwały ze Związkami Zawodowymi.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – dlaczego zmniejszamy dodatek mieszkaniowy,
co się stało, że dokonujemy tak drastycznej zmiany. Nie zmniejszamy dodatków
dla dyrektorów dlaczego?
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – od pewnego
czasu mówimy ile nas kosztuje utrzymanie szkół. Projekt uchwały wynika z
konieczności oszczędności. Dodatek mieszkaniowy jest dla nauczyciela, który
pracuje na terenie wiejskim. Nauczyciel mieszkający na wsi a pracujący w
mieście dodatku mieszkaniowego nie otrzymuje.
Wojciechowski Mieczysław – radny – dlaczego szuka się oszczędności w
szkołach wiejskich, a do szkół miejskich też się dokłada.
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Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – cały czas
rozmawiamy jak zmniejszyć również koszty w szkołach miejskich. W nauczaniu
indywidualnym są duże koszty.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – był czas, gdzie dodatki były zwiększone
o 100%, a teraz takie zmniejszenie. Czy ma to związek z kondycją finansową
gminy?
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – ma to
związek z finansami gminy. Na szkoły wydajemy za dużo i wydatki należy
zmniejszyć. Pieniądze należy przeznaczać dla szkół na pomoce naukowe.
Bąk Barbara – Skarbnik – ma również związek z finansami gminy.
Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – w oświacie funkcjonuje wiele
dodatków jak socjalny, motywacyjny, za trudne warunki nauczania.
Wojciechowski Mieczysław – radny – ile gmina może dopłacać do oświaty?
Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – należy rozmawiać, aby
dofinansowywać oświatę i aby mogła funkcjonować. Gmina dopłaca do
subwencji oświatowej. Gmina może dokładać do oświaty do poziomu 4mln zł.
Wojciechowski Mieczysław – radny – ile gmina dopłaca do subwencji
oświatowej od 2000 roku.
Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – jestem zwolennikiem, aby oświata
miała środki finansowe i aby były dobre warunki funkcjonowania.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
/ za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 3 /
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji dla OSP w
Opocznie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 /
Bąk Barbara – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian
w budżecie na 2013 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – nie widzę zadłużenia OPTEX – u, gdzie jest
wykazane? Umarza się podatek dla MPK, a dlaczego nie umarza się
prywatnemu przedsiębiorcy?
Bąk Barbara – Skarbnik – zadłużenia w budżecie nie wykazujemy tylko jest
wykazane w podatku od nieruchomości jako niezapłacone.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – należy się przyjrzeć funkcjonowaniu szarej
strefy. Czy wszyscy płacą takie podatki jakie deklarują?
Firkowski Bartłomiej – radny – powstają nowe budynki np. na ul. Piotrkowskiej,
czy do gminy wpływają podatki za powierzchnie handlowe?
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Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – jeśli inwestycja jest zakończona to jest
zgłoszona do inspektora budowlanego i ten przesyła do gminy. Wydział
podatków ma taką informację i czeka na deklarację danego inwestora.
Bąk Barbara – Skarbnik – jest zwolnienie ustawowe dla inwestora do końca
danego roku.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
/ za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0 /
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia
zgody / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy na rok 2014.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Jurowski Jarosław – radny – należy kontrolować wydatki sołectw, bo pieniądze
są przeznaczane np. na festyny.
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – wydatki sołectw są kontrolowane.
Ostatnio było spotkanie z sołtysami i byli uczuleni na wydawane pieniądze
z funduszu sołeckiego.
Firkowski Bartłomiej – radny – może zawiesić fundusz sołecki na jeden rok ze
względu na trudną sytuację finansową gminy.
Wojciechowski Mieczysław – radny – dzięki funduszowi sołeckiemu
ogrodziliśmy w Kruszewcu szkołę i możemy oczyścić staw. Jestem za tym, aby
fundusz sołecki pozostał.
Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – jeżeli nie będzie funduszu sołeckiego
w 2014 roku to i tak Burmistrz będzie zadania kwalifikował do realizacji.
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – jestem uczulony na efektywne
wydawanie pieniędzy z funduszu sołeckiego. Wiele miejscowości prawidłowo
wydaje pieniądze z funduszu sołeckiego.
Jurowski Jarosław – radny – mieszkańcy zadecydują jak wydać pieniądze
z funduszu sołeckiego.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
/ za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 1 /
Bąk Barbara – Skarbnik – poinformowała, że na sesji będzie przedstawiony
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XV/127/12 z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy Opoczno – Kryta Pływalnia „
Opoczyńska Fala”.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
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Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia składów osobowych komisji.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – przedstawił projekty uchwał w
sprawach:
- rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 31 stycznia 2013r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
- rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 5 lutego 2013r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
- rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 12 lutego 2013r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekty uchwał.
Firkowski Bartłomiej – radny – Pani Podlewska przedstawia również problemy
mieszkańców ul. Staromiejskiej. Przy LO można postawić ławeczkę z popiersiem
prof. Kowalskiego.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały w
sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Limanowskiego
34 w Opocznie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały w
sprawie: wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – przedstawił wniosek: w sprawie zmian w § 1 w
pnkt.2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zróżnicowaną w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie
domowym:
- 1 osoba – 8 zł
- od 2 osób – 16 zł
- od 3 do 5 osób - 32 zł
- powyżej 5 osób – 40 zł
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W § 1 w pnkt. 3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zróżnicowaną w zależności od ilości osób zamieszkałych w
gospodarstwie domowym, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny:
- 1 osoba - 5 zł
- od 2 osób - 10 zł
- od 3 do 5 osób – 15 zł
- powyżej 5 osób - 20 zł
Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – w tej chwili śmieci są własnością gminy,
w uchwale powinny być ujęte również koszty obsługi. Intencją ustawodawcy
jest segregowanie odpadów, które mogą być powtórnie wykorzystane.
Jurowski Jarosław – radny – myślę, że propozycja radnego Firkowskiego jest
obiektywna.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – po rozstrzygnięciu przetargu można
uchwałę zmienić.
Firkowski Bartłomiej – radny – zgłosiłem wniosek i powinien być przedstawiony
na sesji jako wniosek Komisji Rodziny.
Sijer Marek – radny – w blokach mieszkańcy płacą drożej za śmieci.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – w blokach ceny będą mniejsze.
Firkowski Bartłomiej – radny – jako Komisja Rodziny powinniśmy wypracować
stanowisko. Na sesji znów będzie dyskusja kilkugodzinna.
Komisja głosami za – 2, przeciw – 2, wstrz. 0, przyjęła do wiadomości wniosek
radnego Bartłomieja Firkowskiego.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
/ za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 /
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały w
sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Opoczno.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały w
sprawie: trybu uiszczania opłaty za odpady komunalne.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
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Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały w
sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały w
sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej - radny – należy zrobić porządek z bezdomnymi
zwierzętami, gdyż nie są wyłapywane i zagrażają mieszkańcom.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – są problemy z miejscami w
schronisku, bezdomnych zwierząt przybywa.
Wojciechowski Mieczysław – radny – powinien być ogłoszony przetarg na
prowadzenie schroniska i należy się zdecydować na czipowanie psów.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – czipowanie nie jest ustawowo
zagwarantowane i jest problem z czipowaniem. Ustawa nie daje Radzie
Miejskiej możliwości decydowania o wprowadzeniu czopowania psów.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 /
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – poinformował, że na sesji będzie
jeszcze projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu
kosztów podróży dla radnych.
Adn. pkt. 7

Zapytania i wolne wnioski.

Wojciechowski Mieczysław – radny – zgłasza problem ceny biletów MPK do
Sołka, Libiszowa, bloki PKP, gdzie są dwie strefy. Należy to uporządkować.
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – sprawę skierujemy do Prez. MPK.
Jurowski Jarosław – radny – należy powrócić do tematu ulicy Partyzantów
jednokierunkowej – od Piotrkowskiej do Biernackiego. Są pobudowane nowe
obiekty a nie ma parkingów i samochody parkują na ulicy.
Wiktorowicz Jarosław – z –ca Burmistrza – do Komisji Bezpieczeństwa wpłynął
wniosek, aby ta ulica była jednokierunkowa.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad podziękował i zakończył
posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji 9.00 – 14.40
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

M.Gonsiewska

Marek Sijer
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