PROTOKÓŁ NR 8/2016
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Ładu Publicznego w dniu 21.09.2016 r.

Obecni:
Według załączonej listy obecności (załącznik do protokołu).

Porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie do zimowego utrzymania miasta 2016/2017.
2. Sprawy bieżące.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 7/2016 z posiedzenia komisji w dniu 17.08.2016 r.

Przewodniczący komisji Dariusz Czapiewski przywitał zaproszonych Gości oraz członków komisji.
Stwierdził, że posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo oraz obecnych jest ponad 50%
członków komisji, wobec tego może ona podejmować wiążące wnioski.
Następnie przedstawił wyżej podany porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag.

Ad 1
Temat przygotowanie do zimowego utrzymania miasta 2016/2017 przedstawił naczelnik wydziału
gospodarki komunalnej Piotr Buchta.
Radny R. Budny zapytał, czy jest możliwość sprawdzenia sprzętu firm przystępujących do przetargu
na zimowe utrzymanie miasta oraz zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku firma odśnieżająca uszkodziła
chodniki.
Naczelnik wydziału GK poinformował, że firmy muszą zadeklarować dostępność sprzętu.
Burmistrz w uzupełnieniu wypowiedzi naczelnika wydziału GK poinformował, że zniszczone chodniki
wzdłuż drogi krajowej były odśnieżane przez firmę na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Gmina zajmuje się odśnieżaniem dróg gminnych oraz na podstawie porozumienia dróg
powiatowych.
Radny R. Budny zapytał, czy każdego roku jest wybierana nowa firma dzierżawiąca sprzęt GPS.
Naczelnik wydziału GK poinformował, że zostało wysłane zapytanie ofertowe do tej samej firmy,
z którą gmina miała zawartą umowę w ubiegłym sezonie zimowym. Jednocześnie poinformował
o kosztach dzierżawy sprzętu GPS.

-2Radny S. Jurecki zapytał o możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego w formie odśnieżania
chodników.
Naczelnik wydziału GK poinformował, że istnieje taka możliwość.
Radny S. Jurecki zaproponował, aby zwrócić się Wspólnot Mieszkaniowych o wywieszenie
na klatkach informacji o możliwości odpracowania zadłużenia czynszowego w formie odśnieżania
oraz o numerach telefonów do służb miejskich zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta
w okresie zimowym.
Burmistrz poinformował, że każdy dłużnik przy okazji wezwania do zapłaty otrzymał pisemną
informację o możliwości odpracowania zaległości.
Przewodniczący komisji zapytał, czy firmę zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie miasta
w okresie zimowym można mobilizować żeby przy okazji organizowanych imprez w mieście takich jak
np. „Bieg Utopca” była w gotowości do usuwania śliskości.
Naczelnik wydziału GK poinformował, że nie powinno być z tym problemu.
Radny R. Budny zaproponował, aby Straż Miejska w czasie trwania akcji zima kontrolowała potrzebę
wyjazdu sprzętu.
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, zaproponował przyjęcie
następującego stanowiska:
Stanowisko
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu
z przygotowaniem do zimowego utrzymania miasta 2016/2017.
za – 4 głosy

przeciw – 0 głosów

Publicznego

zapoznała

się

wstrzym. – 0 głosów

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad 2
Radna M. Sitko podziękowała w imieniu mieszkańców za naprawę przepustu w rejonie
ul. Potokowej.

Ad 3
Przewodniczący komisji poddała pod głosowanie protokół nr 7/2016 z posiedzenia komisji w dniu
17.08.2016 r.
za – 4 głosy

przeciw – 0 głosów

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

wstrzym. – 0 głosów

-3-

Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Janina Berger
Przewodniczący
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Ładu Publicznego
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