PROTOKÓŁ NR 7/17
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 27 czerwca 2017r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Wiesław Turek - Przewodniczący 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 kwietnia i maja br.
2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2016.
3. Wykonanie budżetu gminy za rok 2016.
4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne,
pozyskiwania środków zewnętrznych.
5. Rozwój budownictwa w Gminie Opoczno.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
7. Zapytania i wolne wnioski.

możliwości

Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał
wszystkich obecnych.
Przewodniczący zapytał, 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 kwietnia i maja br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 5/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. oraz Nr
6/17 z dnia 24 maja 2017r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak
również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 25 kwietnia 2017r.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr
5/17 z dnia 25 kwietnia 2017r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 24 maja 2017r.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr
6/17 z dnia 24 maja 2017r.
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Ad. pkt. 2
Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2016.
a) MPK Sp. z o.o. w Opocznie
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił informację
/załącznik nr 4 do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny - Były propozycje, aby był przystanek obok starego dworca PKP
dla jadących na Przystanek Opoczno-Południe.
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Były takie koncepcje, ale nie
znalazły uzasadnienia. Dziennie na Przystanek Opoczno-Południe autobusem jadą 1-2
osoby. Jeśli byłoby zainteresowanie to wniosek miałby uzasadnienie, ale ludzie jeżdżą
swoimi samochodami.
Andrzej Pacan – radny - Dworzec kojarzy się z docelowym przystankiem autobusowym.
To jest w świadomości ludzi.
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Centralny przystanek
autobusowy jest na ul. Perzyńskiego. Tamtędy przejeżdżają wszystkie kursy
autobusowe. Jeśli będzie zapotrzebowanie to oczywiście będziemy wychodzić
naprzeciw potrzebom.
b) PGK Sp. z o.o. w Opocznie
Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o. w Opocznie - przedstawiła informację
/załącznik nr 5 do protokołu/.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Czy oczyszczalnia ścieków działa jak powinna, czy są
jakieś trudności?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Sprawy związane z
oczyszczalnią zakończyliśmy, działa.
Krzysztof Grabski radny – Jak wygląda sytuacja z suszarnią?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Obie suszarnie zostały w pełni
uruchomione. Suszą, spełniają swoje zadania.
Krzysztof Grabski – radny – Co robicie z masą?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Masę musimy oddać i dopłacić
do niej ok. 100 zł od tony. Ale też większość udaje się zużytkować na polach, rolnicy ją
odbierają.
c) ZGM Sp. z o.o. w Opocznie
Zdzisława Bąkiewicz - Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie - przedstawiła informację
/załącznik nr 6 do protokołu/.
Anna Wolowska – radna – Jak są rozliczane zaległe urlopy i godziny nadliczbowe? Są
odbierane czy płatne?
Zdzisława Bąkiewicz - Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie - Kodeks Pracy nie
przewiduje finansowania urlopów zaległych. Urlopy są udzielane zgodnie z planem
urlopów.
Anna Wolowska – radna – Nie są płatne?
Zdzisława Bąkiewicz - Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie - Nie mogą być.
Krzysztof Grabski – radny – Przybywa lokali do zarządzania?
Zdzisława Bąkiewicz - Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie - Zasób komunalny od 2001
roku zmniejszył się o prawie 200 lokali komunalnych.
Krzysztof Grabski – radny – A w Spółdzielniach Mieszkaniowych?
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Zdzisława Bąkiewicz - Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie – Jest na tym samym
poziomie.
Krzysztof Grabski – radny – Macie większe zlecenia?
Zdzisława Bąkiewicz - Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie - Jedno z większych to roboty
remontowe na ul. Zjazdowej 13. W tym roku mamy bogatszy plan.
Anna Wolowska – radna – Kwota 1.562.760,42 zł to należności nieściągalne? Nie ma
możliwości ich ściągnięcia?
Zdzisława Bąkiewicz - Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie - Cały czas podejmujemy
czynności windykacyjne, podpisujemy ugody.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje.
Ad. pkt. 3

Wykonanie budżetu gminy za rok 2016.

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła informacje.
Materiały dotyczące wykonania budżetu stanowią załączniki do protokołu Nr XXXIII/17
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017r.
Andrzej Pacan – radny – W ubiegłym roku ciągle było mówione, że brakuje pieniędzy,
a na koniec okazuje się, że pieniądze zostają. Chcieliśmy zaproponować inwestycje na
terenach wiejskich, ale odpowiedzi były negatywne.
Barbara Bąk – Skarbnik – To jest normalne. Były zabezpieczone środki na spłatę dotacji
na ZUO i MDK. To jest kwota w granicach 3 mln zł. Poza tym część dochodów, które
mają wpływ na wykonanie 2016r. wpływają w styczniu. Wszystkie pieniądze, które
były do dyspozycji zostały podzielone na wydatki. Oszczędności poza tymi dotacjami
są głównie na wydatkach bieżących. Do końca nigdy nie wiadomo co będzie
zrealizowane i ile będzie oszczędności. W ubiegłym roku udało nam się spłacić jeden z
kredytów. To dodatkowo 930 tys. zł.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje.
Ad. pkt. 4
Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych.
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił informację
/załącznik nr 7a do protokołu/.
Jest osoba w firmie, która zajmuje się monitorowaniem pozyskiwania środków na
kanalizację i współpracą z Urzędem.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Czy ma Pan harmonogram budowy sieci kanalizacyjnej?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Jest plan inwestycyjny na 3 lata
i w nim jest wszystko rozpisane. Są projekty, które straciły ważność.
Materiał z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich stanowi
załącznik nr 7b do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje.
Ad. pkt. 5
Rozwój budownictwa w Gminie Opoczno.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
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Ochrony Środowiska – przedstawił informację /załącznik nr 8 do protokołu/.
Materiał ze Starostwa Powiatowego w Opocznie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Materiał z Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Materiał z Wydz. Rozwoju Miasta stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Materiał z ZGM Sp. z o.o. w Opocznie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Otrzymałem telefon od Prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej z informacją, że będą tylko przeprowadzać modernizację budynków, nie
będą budować.
Jadwiga Figura – radna – Na jakim etapie jest budowa bloku na ul. Rolnej?
Zdzisława Bąkiewicz - Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie – Skierowaliśmy zapytanie
ofertowe, ale nie spełniły naszych oczekiwań. Szykujemy kolejne. Informację
przekażemy Państwu w późniejszym terminie.
Krzysztof Grabski – radny – Budujemy blok socjalny po to, by generować długi?
Zdzisława Bąkiewicz - Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie - To będzie inwestycja
kredytowana i będą narzucone wysokości czynszów. To będzie blok komunalny, a nie
socjalny.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Na liście oczekujących na przydział mieszkania jest 248 rodzin.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje.
Ad. pkt. 6
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Realizacja reformy – przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 13
do protokołu/.
Jadwiga Figura – radna – Co z podwyżkami dla pracowników obsługi?
Wiesław Turek – Przewodniczący – Słyszy się o zwolnieniach nauczycieli w Polsce. U
nas nie ma zwolnień, ale to wiąże się z obciążeniami dla budżetu gminy.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Ja nie decyduję o tym, czy będą
podwyżki. Burmistrz cały czas myśli o tym. Co do zwolnień – decyzja o sieci szkół
zakładała zachowanie wszystkich szkół. Jaki będzie los szkół to ciężko przewidzieć.
Ministerstwo obiecywało pieniądze na małe szkoły, ale póki co ich nie ma. Na pewno
szkoły wiejskie będą miały problem z utrzymaniem się.
Barbara Bak – Skarbnik – Z corocznej analizy wynika, że pieniędzy na oświatę jest
coraz więcej. W tym roku dokładamy ok. 3 mln zł, a przypuszczam że w przyszłym
będzie jeszcze więcej.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy
Opoczno za 2016 rok,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 14 do
protokołu /.
a)
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Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) absolutorium dla Burmistrza Opoczna,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
c)

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2017-2029,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 16 do
protokołu /.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 17 do
protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu
mienia komunalnego,
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 18 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e)

przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i
gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 19 do protokołu /.
Jadwiga Figura – radna – Warto się zastanowić, czy nie włączyć Opoczna-Południe.
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
Burmistrz to rozważał, ale po rozmowach z urbanistami okazało się to bardzo trudne.
Tam jest sporo terenów rolnych.
Andrzej Pacan – radny - Proponuję zapytać całych Januszewic, czy nie chcą zostać
włączone do Opoczna.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f)

przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń na terenie gminy Opoczno,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 20 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
g)
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h) zmiany nazw ulic w Opocznie,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 21 do protokołu /.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Czy wczoraj padły jakieś wnioski, propozycje?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Tak, ale nie były głosowane.
Krzysztof Grabski – radny – Zgłaszam wniosek, aby całą ulicę Armii Ludowej nazwać
ul. Ludowa.
Andrzej Pacan – radny – Był wniosek jednej Komisji, aby dla każdej ulicy była osobna
uchwała i aby w § 2 odcinki ulicy były nazwane odwrotnie jak się proponuje w uchwale.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Nazwa Witolda Pileckiego to była
propozycja mieszkańców.
Krzysztof Grabski – radny – Proponuję, aby ulicę Armii Ludowej od ul. Przemysłowej
do ul. Kossaka nazwać jako Ludowa.
Andrzej Pacan – radny – Wnioskuję, aby w § 2 odcinki ulicy były nazwane odwrotnie
jak się proponuje w uchwale.
Anna Wolowska – radna – Szanujmy decyzje mieszkańców.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Propozycje Burmistrza po rozmowach z mieszkańcami
są w uchwale.
K. Budżetowa – Zaopiniowała jak niżej, projekt uchwały w sprawie: zmiany nazw
ulic w Opocznie:
- ul. Przodowników Pracy na Kamienna za: 6, przeciw – 0, wstrz. - 0
- ul. Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego za: 6, przeciw – 0, wstrz. 0
- ul. Armii Ludowej z podziałem jak w projekcie uchwały tj. 1) odcinek od skrzyżowania
ul. Leśnej z ul. Przemysłową w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Wojciecha
Kossaka na Witolda Pileckiego a 2) odcinek od skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika
w kierunku wschodnim odejmujący działki o nr ew. 1237/14 i 1147/2 w obr. 12 miasta
Opoczna na Armii Andersa za: 3, przeciw – 3, wstrz. - 0.
uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej wymiany źródeł ciepła na
obszarze miasta Opoczno w ramach „Poprawa jakości powietrza poprzez
likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji w mieście Opoczno”,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do protokołu /.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Kto będzie realizował uchwałę?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Jest utworzony 3-osobowy zespół składający się z pracowników
Wydz. GKMiOŚ, TI i FE. Zespół przygotował materiał i będzie realizował wniosek.
Wiesław Turek – Przewodniczący – O jaką kwotę wystąpiliście?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – 120 deklaracji zostało zakwalifikowanych, na kwotę ok. 700 tys.
zł i o taką kwotę wystąpiliśmy. Na początku lipca zostanie podpisana umowa.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Kiedy zostanie uruchomiony proces?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Z chwilą podpisania umowy.
Andrzej Pacan – radny - Ze środków WFOŚiGW nie mogą skorzystać mieszkańcy
terenów wiejskich. To przykre.
i)

6

Barbara Bąk – Skarbnik - Cały czas można składać wnioski indywidualne do
WFOŚiGW.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Program dotyczy miasta, na tereny wiejskie byśmy nie dostali
środków.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia
i prowadzenia przez Powiat Opoczyński Przedszkola Specjalnego
w Opocznie,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 23 do protokołu /.
Jadwiga Figura – radna – Nie mogłaby Gmina założyć przedszkola, a Powiat użyczyć
lokalu na ten cel?
Dyrektor – Przedszkole Specjalne może być założone za zgodą Gminy, ale to
przedszkole powiatowe. Oddziały przedszkola będą bardzo małe – będą liczyć do 5-6
dzieci i będą to dzieci z orzeczeniami o potrzebie umieszczenia w takim przedszkolu,
wymagające szczególnej troski, ze znacznym i głębokim upośledzeniem, które nie mogą
być w oddziałach integracyjnych w szkołach. To nie będzie przedszkole całodobowe, a
dopołudniowe.
Jadwiga Figura – radna – Ilu będzie opiekunów?
Dyrektor – Będzie wychowawca plus osoby do pomocy. Nie musi być 1 opiekun na
dziecko.
Jadwiga Figura – radna – Skoro to zadanie Gminy to niech to realizuje Gmina.
Dyrektor – W specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym są specjaliści.
Jadwiga Figura – radna – Jakie koszty poniesie Gmina?
Dyrektor – Przedszkole będzie w całości finansowane przez powiat i z subwencji.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Nie powinniśmy dyskutować, a pochylić się nad
problemem. Współpracujmy, a nie mówmy wciąż o podziałach. Tylko tak zrobimy
więcej dla dobra ogółu mieszkańców.
Jadwiga Figura – radna – Nie jestem przeciwna, ale to zadanie Gminy. Proszę podać mi
choć jeden przykład, kiedy zadanie własne Powiatu realizuje Gmina.
Krzysztof Grabski – radny – Jakim sprzętem dysponujecie?
Dyrektor – Jesteśmy przygotowani do niezbędnych zakupów, doposażenia. Budynek
jest po kompletnym remoncie. Mamy sprzęt do terapii dzieci, salę do zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, salę rehabilitacyjną.
Andrzej Pacan – radny - Proszę, aby na temat kosztów ze strony Gminy wypowiedział
się Naczelnik.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Z uwagi na ograniczone fundusze nie
jesteśmy w stanie utworzyć gminnego przedszkola specjalnego. Chciałbym podkreślić,
że na terenie Gminy mamy dwa oddziały integracyjne – w Przedszkolu nr 8 i ZSS Nr 2.
W tych jednostkach są dzieci z upośledzeniem również znacznym. Po szkołach też
mamy takie dzieci np. Bielowicach, Mroczkowie Gościnnym, Bukowcu Opoczyńskim.
Dotacje na te dzieci są znaczne bo to ok. 52 tys. zł na rok. Nauczyciele są przygotowani,
sprzęt jest, specjaliści są , pedagodzy, psycholodzy, rehabilitanci, masażyści. Od lat
działa gabinet rehabilitacji w Fundacji „Uśmiech Dziecka to nasz cel”. Pracownicy tego
Ośrodka mają sukcesy, rodzice są zadowoleni. Powiat może posiadać takie przedszkole.
j)
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Jest obawa, że w przyszłości te dzieci mogą przejść do przedszkola specjalnego i
pieniądze stracimy.
Dyrektor – Nie chcemy konkurować i zabierać dzieci, ale zamyka się drogę dzieciom z
całego powiatu, nie tylko gminy. Nie zamierzamy otworzyć przedszkola na szeroką
skalę, ale zgłaszają się do nas rodzice. Dajmy im wybór, gdzie chcą posłać swoje
dziecko. Mamy wiele metod rozwijania i wychowania takich dzieci.
Jadwiga Figura – radna – Czy noworodki też będziecie przyjmować?
Dyrektor – Nie.
Andrzej Pacan – radny - Od jakiego wieku dzieci będą przyjmowane do przedszkola?
Dyrektor – Od 3 roku życia.
Wiesław Turek – Przewodniczący - Dajmy wybór rodzicom i dzieciom z innych gmin
powiatu.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
k) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Będziemy wnosić na sesji o wycofanie
uchwały z porządku obrad sesji, z uwagi na to, że Komisja Rewizyjna jest w trakcie
procedowania i nie wypracowała jeszcze stanowiska w sprawie.
Ad. pkt. 7
Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura – radna – Miała zostać powołana grupa remontowa do naprawy dróg.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Tym zajmuje się Spółka PGK, jest to w
trakcie realizacji.
Andrzej Pacan – radny – Miały być naprawiane drogi na terenach wiejskich, a nic nie
jest robione.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Z tego co wiem to te roboty są w trakcie realizacji.
Dodatkowe materiały, z którymi radni zapoznali się stanowią załączniki nr 24, 25, 26,
27, 28 i 29 do protokołu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 11.30, godzina zakończenia 14.25

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,
Handlu i Usług
Protokołowała:

Wiesław Turek

Bogumiła Kędziora
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