PROTOKÓŁ NR 5/2020
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 czerwca 2020r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z posiedzeń komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 1.
Otwarcie posiedzenia.
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – otworzył zdalne posiedzenie
Komisji i powitał wszystkich obecnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w
Opocznie są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno.
Przewodniczący poinformował, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii
oraz wystąpieniem w Opocznie potwierdzonych przypadków wirusa COVID –
19, obrady komisji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych.
Przewodniczący sprawdził, czy wszyscy radni widzą i słyszą obrady.
Następnie odczytał listę obecności, a radni potwierdzali swoją obecność.
Ad. pkt. 2.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku
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posiedzenia /załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za - 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany
porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br.
4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne i możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br.
Przewodniczący

poinformował,

że

protokół

Komisji

Gospodarki

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w
Opocznie nr 4/2020 z dnia 27 maja 2020r. był wyłożony do wglądu w Biurze
Rady Miejskiej.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 27 maja 2020r.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół z
posiedzenia Nr 4/2020 z dnia 27 maja 2020r.
Ad. pkt. 4.
Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne i możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych.
Jan Wieruszewski – Dyrektor ds. techniczno-ekonomicznych w Przedsiębiorstwie
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Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – przedstawił informację /załącznik nr 3 do
protokołu/.
Sylwia Olędzka - Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich - pisemna informacja
dotycząca stanu sanitacji Gminy Opoczno stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
W

dyskusji

głos

zabrali:

Dyrektor

ds.

techniczno-ekonomicznych

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jan Wieruszewski, radna
Anna Zięba, radny Andrzej Rożenek, Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich
Sylwia Olędzka, Sekretarz Miasta Janusz Klimek.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5.
Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 6.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia komisji 13.22.
Sesje i komisje są transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.
Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

Protokołowała:
K. Zaroda – Olkowska
Referent w Biurze Rady Miejskiej.
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