PROTOKÓŁ NR 3/18
z posiedzenia
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 22 marca 2018r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - 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 stycznia i lutego br.
2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
roku 2017 – ocena.
3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2017r.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
5. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
6. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie
Opoczno w roku 2017.
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
8. Zapytania i wolne wnioski.
Robert Grzesiński- 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 zgłoszeń.
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia i lutego br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 1/18 z dnia 15 stycznia 2018r. oraz
Nr 2/18 z dnia 14 lutego 2018r. 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 uwagę do protokołów.
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 15 stycznia 2018r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 1/18 z dnia 15 stycznia 2018r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 14 lutego 2018r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 2/18 z dnia 14 lutego 2018r.
Ad. pkt. 2
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2017 – ocena.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację
(załącznik nr 4 do protokołu).
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2017r.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację
(załącznik nr 4 do protokołu).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 4
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza – przedstawił informację (załącznik
nr 5 do protokołu).
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Czy mamy w gminie
opracowany dokument tzn. regulamin przyznawania nagród. Mówię o tym,
ponieważ środowiska sportowe apelowały do mnie, aby taki dokument został
opracowany i aby wynikało z niego jasno, na jakie nagrody pieniężne mogą liczyć
zarówno trenerzy jak i zawodnicy.
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza - Wyróżnienia są przyznawane jako
stypendia sportowe, w zależności od osiągnięć.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Propozycja środowisk
sportowych była taka, aby wyróżnienia były w formie pieniężnej. Forma
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stypendiów oczywiście tak - w zależności ile one trwają 3 miesiące, czy 12
miesięcy. Jeżeli trwają 3 miesiące to propozycja jest taka, aby były dłuższe.
Uważam, że powinniśmy wyegzekwować w budżecie gminy pieniądze na
zawodnika, zwłaszcza takiego który jest na poziomie olimpijskim, bo może dojść
do tego, że inne kluby zechcą nam go podkupić.
Andrzej Pacan – radny – W regulaminie powinien pojawić się zapis, że jeżeli
zawodnik występuje w kadrze Polski to otrzymuje stypendium.
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza – Stowarzyszenia otrzymują od nas
środki finansowe. Nie wydaje mi się, abyśmy mogli podwójnie finansować
stowarzyszenia.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Regulamin dotyczący
stypendiów jest i funkcjonuje, ale zastanawia mnie czy ustawa o sporcie nakłada
na nas obowiązek utworzenia również regulaminu dotyczącego nagród?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Dokładnie nie znam ustawy, ale z tego co
wiem to nie mamy obowiązku przyznawania także stypendiów sportowych. Jest
możliwość, ale nie obowiązek.
Tomasz Rurarz – radny – Cześć naszych stowarzyszeń sportowych
przyzwyczaiła się do tego, że 100% środków ma pochodzić z gminy. Tak nie
powinno być. Uważam, że jeżeli stowarzyszenie sportowe ma wybitnego
zawodnika to powinni poszukać sponsora zewnętrznego, który chętnie będzie
reklamował się i w ten sposób wspierał zawodnika.
Beata Wiktorowicz – radna – Proszę, aby Pan Burmistrz pochylił się nad
szachistami, abyśmy bardziej ich docenili.
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza – Szachiści są w strukturach klubu
sportowego Opocznianka na który gmina przekazuje dotacje. W tym roku została
ona zwiększona.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację
(załącznik nr 4 do protokołu).
Beata Wiktorowicz – radna – Z tego co zauważyłam to kwoty przeznaczane na
uczestników wypoczynku są różne. Z czego to wynika?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Pieniądze były
przekazywane w zależności od wniosków składanych przez organizacje, oraz od
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terminu organizowania zajęć. Nie wszyscy organizują np. dwutygodniowe
wypoczynki tylko zdarzają się też takie, które trwają kilka dni, oraz po kilka
godzin dziennie.
Andrzej Pacan – radny – Jeśli chodzi o ferie zimowe to w tym momencie jest
taka sytuacja, że nauczyciele nie wiedzą czy mają w ferie zimowe prowadzić
zajęcia, bo kiedyś było to traktowane jako czas wolny. Teraz kiedy nauczyciel
chce prowadzić zajęcia, musi pisać oświadczenie o wolontariacie, żeby mógł
prowadzić zajęcia.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 6
Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w
Gminie Opoczno w roku 2017.
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w
Opocznie – przedstawiła informację (załącznik nr 6 do protokołu).
Andrzej Pacan – radny – Tabela nr 9 w Państwa sprawozdaniu. Chodzi mi o
dofinansowanie wynagrodzenia po 50 roku życia, na czym polega?
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w
Opocznie - Pracodawca otrzymuje część wynagrodzenia dla pracownika. Jest to
ponad 100 % zasiłku, który przysługuje. Refundacja ta, to połowa minimalnego
wynagrodzenia, czyli ok. 1150 zł, przy 18- miesięcznym zatrudnieniu.
Andrzej Pacan – radny – Czy jest to dla nowych pracowników, czy już
zatrudnionych?
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w
Opocznie – Jest to dla osób bezrobotnych kierowanych do zakładów pracy.
Andrzej Kacprzak – radny – Bezrobocie wśród młodych ludzi – z czego
wynika?
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w
Opocznie – Osoby te stanowią ok. 25% bezrobotnych. Jest to przede wszystkim
duża liczba kobiet, które urodziły dzieci, bądź są w ciąży. Są również osoby, które
rejestrują się, aby później móc skorzystać np. z bonów na zasiedlenie.
Beata Wiktorowicz - radna - Zauważyłam, że wzrasta liczba kobiet
bezrobotnych. Moim zdaniem jest to efekt programu 500+. Czy macie jakiś
pomysł na aktywizację tej grupy?
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w
Opocznie - Zarówno kobieta jak i mężczyzna mogą korzystać ze wszystkich
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form zatrudnienia. Są programy, które pozwalają na znalezienie pracy przez
kobiety. Nie wiem, czy ten stan jest wynikiem programu 500+.
Irena Przyborek – radna - Czy cudzoziemcy są zatrudniani na terenie naszej
gminy i czy jest to duża liczba?
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w
Opocznie – Są zatrudniani głównie w małych przedsiębiorstwach w gminie
Opoczno, oraz w gminach ościennych. Głównie w budownictwie, transporcie.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 7
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
A) Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny za 2017 roku oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie (załącznik nr 7 do protokołu).
B) Czystość i porządek w gminie – ocena oraz analiza opłat za odpady
komunalne.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację
(załącznik nr 8 do protokołu).
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z o.o.
(załącznik nr 8a do protokołu).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
C) Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację
(załącznik nr 9 do protokołu).
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z o.o.
(załącznik nr 8a do protokołu).
D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) Przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji
w Opocznie.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 10 do protokołu).
Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie.
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Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 11 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) Przekazania środków finansowych dla policji.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr
12 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) Udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr
13 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) Zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
roku 2018.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr
14 do protokołu).
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2018-2029.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr
15 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr
16 do protokołu).
Beata Wiktorowicz – radna – Planujecie Państwo podwyżki. Czy są one tylko
dla pracowników urzędu gminy, czy również dla pracowników basenu, czy
Miejskiego Domu Kultury?
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Miejski Dom Kultury otrzymuje dotację i w
ramach wypracowanego dochodu przyznaje podwyżki. Podobnie basen.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Chcecie Państwo zakupić
działkę za Miejskim Domem Kultury za kwotę ponad 900 tys. zł. Z tego co
pamiętam to była ona sprzedana za ok. 700 tys. zł. Czy przetarg na tą działkę
został już zamknięty i nabywca został ogłoszony? Czy nadal jest szansa na jej
zakup ze strony gminy?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Sprzedaż była w roku 1996. Sytuacja gminy
była bardzo ciężka. Były duże zaległości w płatnościach i ówczesny burmistrz
robił wszystko, aby jak najwięcej pieniędzy pozyskać. Z tego co wiem to jeden
oferent przystąpił do złożenia oferty. Przed przystąpieniem do podpisania aktu z
oferentem jest obowiązek wystąpienia do gminy z zapytaniem, czy korzystamy z
prawa pierwokupu.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Różnica nabycia działki przez
oferenta, który zgłosił się do przetargu, a zakupu przez gminę wynosi 200 tys. zł?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jest to za taką samą kwotę.
Tomasz Rurarz – radny – Modernizacja targowiska za kwotę 400 tys. zł –
proszę coś więcej powiedzieć na ten temat.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Będą robione prace ziemne m.in. kanalizacja
deszczowa. Remont rozpocznie się od pawilonów za Rossmanem w stronę ul.
Piotrkowskiej. Zadanie realizowane byłoby przez PGK. Jeśli chodzi o dokładny
zakres prac, to nie orientuję się.
Beata Wiktorowicz – radna – Czy będziecie starać się o dotację na budowę
węzła cieplnego w Urzędzie Miejskim? Czy to będą w 100% środki własne?
Wiem, że jest dostępna dotacja na ten cel w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i można z niej skorzystać.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Była robiona analiza i doszliśmy do wniosku,
że się nie opłaca, ponieważ mamy kotłownię na pelet, czyli również ogrzewanie
ekologiczne. W związku z tym dofinansowanie byłoby znikome.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) Podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 17 do protokołu).
Andrzej Kacprzak – radny – Przesunięcie mandatu wynika z tego, że w jednym
z okręgów mamy o 109 mieszkańców więcej.
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Miasto zostało matematycznie
podzielone na pół. Poza tym Komisarz Wyborczy zasugerował taki podział. To
nie jest niczyi wymysł.
Beata Wiktorowicz – radna – Uważam, że podział wzdłuż ul. Partyzantów jest
uzasadniony. Dobrze, że Osiedle Ustronie łącznie z domami na ul. Partyzantów
jest razem, ponieważ będziemy stanowić radę osiedlową. Do osiedla będą
również przyłączone bloki przy „Żabce”, które chcą się z nami aktywizować.
Szkoda tylko, że pod względem wyborczym musimy się dzielić, ale skoro jest
taka wola to przystaniemy na to.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o zmianę granic miasta Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 18 do protokołu).
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) Likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. OiS – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 19 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 20 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) Powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego
Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 21 do protokołu).
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Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
m) Wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy
drogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 22 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
n) Przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok
2018”.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 23 do protokołu).
Tomasz Rurarz – radny – Na jednej z poprzednich sesji mieliśmy gości z
Aleksandrowa Łódzkiego i rozmawialiśmy na temat czipowania psów. Czy coś
się dzieje w tym temacie?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Cały czas o tym myślimy.
Chcemy przeznaczyć zabezpieczone środki na zmniejszenie populacji, a w
późniejszym okresie przystąpić do czipowania. W tym momencie czipowanie jest
dobrowolne i my możemy jedynie zachęcać do tej formy. Jeżeli
zdecydowalibyśmy się na tą formę potrzebowalibyśmy dodatkowej osoby do
pracy, która chodziłaby do mieszkańców i zachęcała do czipowania psów.
Ponadto w tej chwili Ministerstwo Rolnictwa opracowuje zmianę do projektu o
ochronie zwierząt, w którym proponują obligatoryjne czipowanie psów,
natomiast dobrowolne czipowanie kotów. Jeżeli wejdzie to w życie w tym roku,
problem będzie rozwiązany. Jeżeli nie – w następnym programie znajdzie się
problem, czyli ewentualne czynności związane z czipowaniem psów.
Beata Wiktorowicz – radna – Jaka kwota jest przeznaczona na „Program opieki
nad zwierzętami”?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – 441 tys. zł. Jest to utrzymanie
schroniska oraz sterylizacja. Ok. 50% to wynagrodzenie dla pracowników.
Beata Wiktorowicz – radna – Z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że można
tę kwotę wykorzystać bardziej racjonalnie. Wydaje mi się, że środki nie są
kierowane w dobrą stronę, bo zwierząt nam przybywa, co stwarza zagrożenie.
Ostatnio mieliśmy przypadek pogryzienia dziecka przez psa w Gminie Paradyż.
Moim zdaniem, czipowanie wyeliminowałoby bezdomność wśród zwierząt.
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Uważam, że nie powinniśmy czekać, ponieważ program jest co roku powielany.
Powinniśmy już rozpocząć akcję z udziałem gminy w postaci dotacji np. w
wysokości 50%. Byłoby to dobre działanie przeciwko bezdomności.
Andrzej Pacan – radny – Czy wałęsające się psy są nadal wyłapywane przez
schronisko?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Tak.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 2, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
o) Przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia
jednostki pomocniczej Gminy tj. Osiedla Ustronie w Opocznie.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 24 do protokołu).
Andrzej Pacan – radny – Dlaczego konsultacje mają się odbywać w całej gminie
skoro dotyczy to jednego osiedla? Jeżeli taki zapis jest w statucie to należałoby to
zmienić.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Podobnie było z terenem w
Januszewicach. Jest to sprawa, która dotyczy całej gminy.
Beata Wiktorowicz – radna – Dotyczy to wydzielenia z gminy, dlatego
należałoby zapytać mieszkańców całej gminy.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jeżeli miałoby powstać nowe
sołectwo to również mielibyśmy nie pytać mieszkańców? Jest to bardzo podobna
sytuacja.
Beata Wiktorowicz – radna – Mieszkańcy mojego osiedla podjęli taką
inicjatywę, chcą się aktywizować, stąd wniosek.
Ryszard Starus – radny – W uchwale mamy zapisane, że jest to utworzenie
jednostki pomocniczej, a nie jej wydzielenie. Jest to zasadnicza różnica, dlatego
ściśle trzymajmy się tego, co zapisane jest w uchwale.
Beata Wiktorowicz – radna – W uchwale dotyczącej Januszewic mieliśmy
zapisane jak będą wyglądały konsultacje, a tutaj tego nie ma.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Będzie zarządzenie Burmistrza w
sprawie przeprowadzenia konsultacji.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
p) Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP im. AK „Doliniacy”
w Libiszowie.
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.
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Ad. pkt. 8
Zapytania i wolne wnioski.
Andrzej Kacprzak – radny – Przy ul. Zielonej prowadzona jest działalność
gospodarcza przez pewną osobę, która regularnie rozjeżdża tą drogę oraz
sąsiednią. Proszę, aby zwrócić się do Komisji Bezpieczeństwa z prośbą o
ustawienie znaku ograniczającego poruszania się ciężkim sprzętem.
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza – Pojawił się tam pewien
przedsiębiorca, który niszczy drogi. Dostałem również sygnał w tej sprawie z
Komendy Powiatowej Policji i wspólnie będziemy dążyć do tego, aby ograniczyć
wjazd na tą ulicę.
Dodatkowy materiał z którym zapoznali się radni stanowi załącznik nr 25
do protokołu.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.10.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński
Protokołowała:
Alicja Firmowska
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