BR.0012.10.2018
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 23 kwietnia 2018 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.05.
Komisji przewodniczył Pan Andrzej Osipowicz - Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego.
Radni nieobecni:
1. Tomasz Nowak – nieobecność usprawiedliwiona
2. Lilla Górnik - nieobecność usprawiedliwiona
3. Łukasz Wolniak – nieobecność nieusprawiedliwiona
W posiedzeniu uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Z Urzędu Miasta i Gminy Niemcza:
1. Grzegorz Kosowski

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

2. Kazimierz Figzał

Zastępca Burmistrza

3. Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

4. Marzena Krzyśko

Inspektor ds. Administracyjnych i Oświatowych

5. Urszula Mandziej

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

Zaproszeni goście:
Elżbieta Szymańska

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z O. O. w Niemczy

Sołtysi:
1. Kazimierz Dziadkowiec
2. Jan Cieleban
3. Jarosław Węgłowski
4. Jarosław Dydo
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Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Niemczy –
sprawozdanie z działalności, kierunki rozwoju, charakterystyka działalności wspólnot
mieszkaniowych w tym planowane remonty dachów, klatek schodowych oraz
rewitalizacja elewacji kamienic.
3. Pracownicy interwencyjni – zakres prac wykonywanych na terenie miasta i gminy,
prace wykonywane w sołectwach.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodniczący Andrzej Osipowicz otworzył posiedzenie połączonych komisji Rady
Miejskiej w Niemczy. Powitał wszystkich przybyłych i przedstawił porządek obrad.
Ad 2. W sprawie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Niemczy
pierwsza głos zabrała Prezes Spółki, prosząc Radnych o zadawanie pytań. Przewodniczący
Andrzej Osipowicz zapytał, czy w tym roku planowane są jakieś remonty elewacji kamienic
wspólnot. Prezes Elżbieta Szymańska odpowiedziała, że nie wśród wielu zadań do realizacji
przewidzianych na ten rok nie zaplanowano remontów elewacji, natomiast będą
przeprowadzane remonty wewnątrz budynków, remonty sieci elektrycznej, wodnej, gazowej
i kanalizacyjnej.
Radna Edyta Mielnik zapytała o realizację zadań związanych z obiektami sportowymi,
oraz o to czy będzie uruchomiony basen? Prezes odpowiedziała, że spółka przejęła obiekty
i prace skupiają się na bieżącym utrzymaniu nieruchomości tj. koszenie trawy, drobne
remonty i naprawy. Natomiast murawa boiska wymaga zaangażowania większych środków
finansowych, zostanie zabronowana, wyrównana, dosiana trawa i zawałowana, po czym
omówiła wyczerpująco szereg prac których przeprowadzenie jest wymagane w celu
kompleksowej odnowy murawy. Natomiast w przypadku obiektu basenu, zostanie on
zabezpieczony przed postępującym zniszczeniem, wiele elementów wyposażenia uległo
poważnym uszkodzeniom, stan niecki basenowej został naruszony jest nieszczelna i wymaga
kapitalnego remontu a to wyklucza niestety uruchomienie obiektu w tym sezonie. Remontu
wymaga również całe zaplecze sanitarne. Na przeprowadzenie wymaganych napraw oraz
uruchomienie basenu w sezonie letnim gmina musiałby zainwestować blisko 300 tysięcy
złotych.
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Radna Alicja Borodajko zapytała o budynek hali sportowej i dachu, jakie będą losy
tego obiektu? Prezes Elżbieta Szymańska odpowiedziała, że zostało wydane zalecenie
inspektora budowlanego o zabezpieczeniu tego obiektu przed dostępem osób trzecich,
zalecenie zostanie wykonane w najbliższym czasie.
Radny Miłosz Wrzesiński poprosił Panią Prezes o interwencję w sprawie
zabezpieczenia bądź doraźnej naprawy ubytku w nawierzchni chodnika przy ul. Bolesława
Chrobrego w Niemczy w okolicy małego parku przy studzience. Zastępca Burmistrza
Kazimierz Figzał poinformował o tym, że zostało już to zgłoszone do właściciela tj.
Telekomunikacji Polskiej, która jest odpowiedzialna za należyte zabezpieczenie tych
elementów.
Sołtys Jarosław Węgłowski zapytał czy wspólnota odpowiada za pokrycie dachowe
i rynny spadowe, czy to jest w kosztach danej wspólnoty? Po czym dodał,
że w budynku, który nabył rynna spadowa jest do samej ziemi a rynna odpływowa w chodzi
w ziemię i jest zatkana wypływająca woda i zalewa piwnicę. Czy można udrożnić ten odcinek
rynny? Kto powinien to wykonać, ponieważ będzie to wymagało rozkopania chodnika aż do
głównej studzienki? Pani Prezes odpowiedziała, że wspólnota powinna podczas spotkania
podjąć decyzję, że w ramach dysponowanych przez nią środków finansowych, w danym roku
będzie realizować określone inwestycje, remonty. Jeżeli jest niedrożne przyłącze kanalizacji
deszczowej wówczas zarządca budynku po zapoznaniu się z decyzją wspólnoty przygotowuje
ofertę i w porozumieniu ze współwłaścicielami zostaje wyłoniona firma, która przeprowadza
stosowne prace. Wspólnota odpowiada za stan wszystkich części wspólnych tj. pokrycia
dachowego, rynien spustowych, pionów wodnych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych
i gazowych oraz elewacji zewnętrznej budynku, wykonanie jakichkolwiek prac w tym
zakresie wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli kamienicy. Jest to podobna sytuacja jak
w przypadku przyłącza gazowego czy przyłącza wodnego, gdzie np. w przypadku
nieszczelności przyłącza przed wodomierzem wodociągi odcinają wodę i wydają nakaz
naprawy przyłącza przez właściciela budynku w tym przypadku przez wspólnotę. Sołtys
Jarosław Węgłowski podziękował za odpowiedź.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zapytał czy sprawa zatrudnienia pracownika
w oczyszczalni ścieków została rozwiązana. Pani Prezes odpowiedziała, że prawdopodobnie
od 1 maja będzie zatrudniony pracownik.
Sołtys Jarosław Węgłowski zapytał Burmistrza Grzegorza Kosowskiego czy
w sprawie oczyszczalni ścieków w Kietlinie, zapadła już jakaś decyzja po ostatnim
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wyjazdowym posiedzeniu komisji? Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział, że sprawa
budowy kolektora jest w opracowaniu.
Ad 3. Przewodniczący Komisji poprosił Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z O. O.
Elżbietę Szymańską o omówienie informacji, dotyczącej zatrudniania pracowników w ramach
robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Prezes odpowiedziała, iż Gmina Niemcza
w najbliższym czasie będzie podpisywać umowy z Powiatowym Urzędem pracy
w Dzierżoniowie w zakresie wspomnianych robót. W maju zatrudnienie w ramach robót
publicznych otrzyma 7 osób. Prezes poprosiła o zadawanie pytań do złożonej radnym pod
obrady informacji w omawianym temacie. Zostanie ustalony harmonogram prac
w porozumieniu z sołtysami poszczególnych miejscowości.
Sołtys Jarosław Węgłowski zapytał czy pracownicy interwencyjni pracujący w danej
wsi

muszą

być

jej

mieszkańcami?

Prezes

Elżbieta

Szymańska

poinformowała,

że nie ma takiej potrzeby.
Sołtys Jan Cieleban wniósł o oczyszczanie i koszenie rowów wraz ze skarpami na
odcinkach dróg powiatowych? Prezes odpowiedziała, że zakres prac jest ustalany z Zarządem
Dróg Powiatowych na mocy podpisanego z gminą porozumienia tzn., że na odcinkach dróg
powiatowych koszenie odbywa się etapami. Pierwsze koszenie pobocza odbywa się
w terminie do 31 maja danego roku na szerokość jednego metra, następnie przeprowadzane są
do końca września dwa kolejne koszenia na szerokość dwóch metrów. Zatem nie jest
możliwe, by skarpa była koszona. Warunki porozumienia określane są rokrocznie do 15
listopada danego roku i obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz letnie
utrzymanie dróg i poboczy. Zakres zawartych w porozumieniu prac określa Zarząd Dróg
Powiatowych i obejmuje około 40 km.
Sołtys Jarosław Węgłowski złożył wniosek by w kilku miejscach gdzie są ostre
zakręty na drodze z Wilkowa Wielkiego zwrócić uwagę na szersze wykoszenie poboczy
co polepszy widoczność dla użytkowników drogi. Prezes wskazała, że jest to odcinek drogi
gminnej i szersze koszenie jest możliwe i jego zakres będzie większy.
Ad 4. Przewodniczący przystąpił do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości
stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

sprzedawanej

w

drodze

bezprzetargowej;
Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Panią Urszulę Mandziej
Inspektora ds. gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Niemczy. Inspektor wyjaśniła,
że projekt uchwały dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Niemczy na ul. Wrocławskiej
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18 nr 4 w budynku pozyskanym od Nadleśnictwa Świdnica. Lokal mieszkalny składa się
z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 33,61 m2. Do lokalu należy
również piwnica o powierzchni 8,52 m2 oraz strych wydzielony o powierzchni 13,48 m2.
Wartość lokalu mieszkalnego określono na kwotę 38 482 zł natomiast udział w prawie
własności gruntu 23 757 zł. Wielkość udziału wynosi blisko 19 %.
Radni nie mieli pytań. Wobec powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
2) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkole i przedszkolu oraz w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych
stanowiskach;
Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Panią Marzenę Krzyśko
Inspektora ds. Administracyjnych i Oświatowych Urzędu Miasta w Niemczy. Pani Inspektor
wyjaśniła, że zgodnie z art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela organ prowadzący szkołę, przedszkole ma obowiązek określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach
oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć. Ustawa z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych uregulowała kwestię rozliczania obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Zgodnie
z ww. ustawą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów,
logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych nie może
przekraczać 22 godzin. Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.
Projekt uchwały uzgodniono ze związkami zawodowymi. Radni nie mieli pytań. Wobec
powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem
projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
3) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok;
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Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Panią Martę Żłobicką –
Wnuk Skarbnika Gminy. Skarbnik wskazała na powód proponowanych w projekcie uchwały
zmian w budżecie gminy na rok 2018. Do budżetu gminy wprowadza się m. in. zadanie
inwestycyjne pod nazwą częściowy remont baszty na kwotę 121 tys. zł. Ze względu na
wymóg zabezpieczenia wkładu własnego Gminy do realizacji powierzonych zadań ze
Środków

Funduszu

Sprawiedliwości

w

zakresie

wsparcia

i

rozwoju

systemu

instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz
realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych i nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa należy zwiększyć wydatki w Dziale 754 o kwotę 1307 zł. Zwróciła uwagę
radnych, że wysokość dofinansowania dla Gminy na powyższy cel wyniesie 129 393 zł.
Natomiast pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami.
Radna Justyna Kaczorowska zapytała o zakres remontu baszty. Burmistrz Grzegorz
Kosowski wyjaśnił, że zakres prac dotyczy dachu i części stropów aby zabezpieczyć budynek
przez nadmiernym zniszczeniem. Radna Justyna Kaczorowska zapytała co będzie z remontem
reszty budynku? Burmistrz wskazał na kilka możliwości dofinansowania, z których gmina
będzie chciała skorzystać we współpracy z

konserwatorem zabytków a także składając

wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Następnie dodał, że o terminie złożenia wniosku
niezwłocznie poinformuje radnych.
Radna Edyta Mielnik zapytała o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 tys. zł
w dziale budżetu z zakresu upowszechniania turystyki, czy organizacje pożytku publicznego
zostały poinformowane o tym, że mogą korzystać ze środków w budżecie skorzystać?
Burmistrz Grzegorz Kosowski wskazał na to, że wszyscy zainteresowani otrzymaniem
pomocy finansowej byli informowani, nie ma informacji w zakresie o tym, że jakaś
organizacja chciałaby skorzystać z dofinansowania.
Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że musi skonsultować się z pracownikiem czy
instytucje dodatkowo były informowane. Radna Edyta Mielnik zwróciła uwagę na to, że na
stronie internetowej gminy brakuje informacji skierowanej do organizacji pożytku
publicznego o tym, że mogą skorzystać z dofinansowania ponieważ stosowne środki
finansowe zostały zabezpieczone w budżecie, jeśli dokonamy zmian tj. zmniejszymy plan
wydatków na ten cel o 10 tys. zł pozbawimy te organizacje możliwości ubiegania się o środki
finansowe. W związku z powyższym wniosła o poinformowanie przed dokonaniem zmiany
w budżecie organizacji pożytku publicznego o możliwościach skorzystania ze środków
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finansowych. Zastępca Burmistrza Kazimierz Figzał zaproponował, że poprosi Panią
Kierownik Sylwię Spychała o wyjaśnienie tej kwestii. Wyraził również zdanie, że stosowna
informacja była podawana.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zapytał o środki w wysokości 50 tys. zł
zabezpieczonych na realizację inwestycji budowy chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego.
Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że niestety Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
wycofało się z inwestycji i nie będzie ona realizowana w tym roku.
Powracając do pytania Radnej Edyty Mielnik zabrała głos przybyła na salę obrad
Inspektor ds. Informacji Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miasta w Niemczy
Izabela Zamirska – Rajek. Inspektor wyjaśniła, że zgodnie z zapisem ustawy o pożytku
i wolontariacie art. 19a nie narzuca organizacjom pożytku publicznego ubieganie się
o dofinansowanie realizacji swoich zadań statutowych we współpracy z gminą, w związku
z powyższym nie jest konieczne wskazywanie sztywnego terminu oraz ram czasowych
ograniczających wnioskowanie organizacji. Stosowna informacja została opublikowana
w BIP. Gmina nie ma obowiązku informowania organizacji pożytku publicznego
o wysokości środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym gminy na
realizację założeń art. 19a.
Radni nie mieli pytań. Wobec powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 9 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji przy 2 głosach wstrzymujących się.
4) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy;
Przewodniczący Andrzej Osipowicz poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez
Radnego Miłosza Wrzesińskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Niemczy. Przewodniczący Miłosz Wrzesiński poinformował obecnych o przebiegu
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 13 kwietnia 2018 roku w biurze Rady
Miejskiej w Niemczy oraz ustaleniach, jakie w obecności skarżącego oraz pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy podjęto podczas obrad. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
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Ad 5. Przewodniczący otworzył kolejny punkt obrad Sprawy różne.
Radna Justyna Kaczorowska zapytała czy został ogłoszony przetarg remont remizy
w Przerzeczynie-Zdroju? Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział, że przetarg zostanie
ogłoszony za kilka dni, trwa przygotowywanie dokumentacji.
Radny Tomasz Otworowski zapytał czy materiały wielkogabarytowe, które pozostały
po ogłoszonej zbiórce w różnych miejscach i nie zostały zabrane będą zebrane w najbliższym
czasie? W tej kwestii zabrał głos Radny Robert Polański, który poinformował zebranych
o tym, że rozmawiał o tej sytuacji z prezesem ZGPD7. Ten wyjaśnił, że wszystko miało
zostać zabrane, bez opon i jest taka możliwość, że po wykonaniu stosownego telefonu zostaną
zabrane.
Radna Alicja Borodajko zgłosiła, że na trasie od Kietlina do pierwszych zabudowań
Wilkowa Wielkiego jest awaria oświetlenia ulicznego. Sołtys Jarosław Węgłowski zwrócił
uwagę radnych, że jest to 33 lampy, które oświetlają jedynie pola. Kilku radnych podjęło
temat związany z koniecznością zapewnienia oświetlenia dla pieszych uczestników ruchu
poruszających się po tej drodze, ponieważ nie ma tam chodnika.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zapytał o to czy musi uzgodnić z Prezes
Przedsiębiorstwa Komunalnego zakup na plac zabaw w jego miejscowości dwóch ławek.
Prezes potwierdziła, że jakiekolwiek prace na placu zabaw winny być uzgodnione
z przedsiębiorstwem. Radna Justyna Kaczorowska rozwijając wątek zapytała o to kiedy
przeprowadzane są przeglądy placów zabaw. Prezes odpowiedziała, że przeglądy zostały już
zrobione, przedstawiono usterki, które będą usuwane niezwłocznie. Radna Edyta Mielnik
zgłosiła, że przy placu zabaw w Niemczy są braki w oświetleniu.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zwrócił uwagę zebranych na wygląd parku dawnego
OHZ przy ul. Zdrojowej, nie wszystkie korony wysokich drzew zostały przycięte. Ze względu
na to, iż biegnie tam linia energetyczna, powstaje zagrożenie jej zerwania podczas burz czy
intensywnych wiatrów. Sołtys przedstawił sprawę okazania granic przy ul. Batalionów
Chłopskich oraz zapytał o projekt remizy w Przerzeczynie-Zdroju czy są jeszcze możliwości
uzgodnienia założeń projektu budynku. Burmistrz Grzegorz Kosowski poinformował,
że przetarg dotyczy I etapu inwestycji gdzie mowa jest o przygotowaniu terenu pod
inwestycję oraz prac ogólnobudowlanych.
Sołtys Jarosław Węgłowski poinformował zebranych, że otrzymał od mieszkańca
gminy pismo, w którym jego sprawa wyrokiem SKO została skierowana do ponownego
rozpoznania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy.
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Radny i Sołtys miejscowości Nowa Wieś Niemczańska Jarosław Dydo zapytał czy
Gmina Niemcza należy do Związku Gmin? Po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi burmistrza
poinformował zebranych, że sołtysi będą zobowiązani do brania udziału w procesie
szacowania szkód łowieckich. Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że przepis ten
obowiązuje wszystkich. Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zabierając głos powiedział, że brał
udział już w takim procesie i nie jest on bardzo złożony, jedynie uciążliwy ponieważ często
obejmuje znaczną część terenu sołectwa, podlegającą osobistej wizytacji. Burmistrz Grzegorz
Kosowski poinformował sołtysów, że organem nadrzędnym w wykonaniu tego przepisu jest
nadleśnictwo i każda strona może się do niego odwołać. Natomiast ustawa oraz przepisy
wykonawcze nie przewidują dla sołtysów dodatkowych gratyfikacji czy zwrotów kosztów
związanych z przeprowadzaniem procesu szacowania szkód.
Radna Edyta Mielnik poprosiła o interwencję w sprawie określenia właściciela działki,
na której rośnie drzewo o złym stanie botanicznym i zagraża sąsiadującemu budynkowi.
Radna została upoważniona do przekazania wniosku mieszkańca wsi o pomoc w załatwieniu
tej sprawy. Burmistrz Grzegorz Kosowski zapewnił o podjęciu próby kontaktu z właścicielem
posesji.
Sołtys Jan Cieleban zapytał o to kto powinien uporządkować rowy po ich skoszeniu,
ponieważ zalega w nich wiele odpadów? Prezes odpowiedziała, że powiat powinien zadbać
o czystość rowów przy drogach powiatowych. Sołtys poprosił o oczyszczenie przystanku
autobusowego, którego zniszczenie poprzez zamalowanie farbą w sprayu zgłaszał wcześniej.
Sołtys Jan Cieleban zapytał kto wypłaca wynagrodzenie pracownikom interwencyjnym?
Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział, że wypłaca urząd miasta na warunkach
określonych w zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy porozumieniem. Sołtys zapytał na
jakim etapie jest sprawa naprawy lampy, o którą wielokrotnie pytał. Zastępca Burmistrza
Kazimierz Figzał poinformował, że kilkukrotnie podejmowane były próby naprawy lampy
przez odpowiednie służby serwisowe. Po kilku dniach poprawnego działania problem
powracał. Radna Justyna Kaczorowska zwróciła uwagę obecnych, że należałoby problem
potraktować poważnie i znaleźć skuteczne rozwiązanie jeśli kilkukrotne interwencje
serwisantów nie sprawdziły się. Sołtys Jarosław Węgłowski zwrócił uwagę na potrzebę
dodatkowego punktu świetlnego przy zjeździe do marketu DINO. Zgłoszenia przyjęto.
Radny Stanisław Szachniewicz zgłosił wniosek o naprawę wiaty przystankowej
w Wilkowie Wielkim oraz naprawa oświetlenia ulicznego w miejscowości. Radny poprosił
o wymianę piaskownicy na placu zabaw w Wilkowie Wielkim. Prezes poinformowała,
że piasek w piaskownicach na gminnych placach zabaw będzie w maju wymieniany.
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Sołtysi podjęli kilka wątków związanych z oświetleniem ulicznym. Zastępca Burmistrza
Kazimierz Figzał podjął się wyjaśnienia zebranym zależności odpowiedzialności za
poszczególne drogi i możliwości ich wyposażania w dodatkowe punkty świetlne, gdzie za
oświetlenie na drogach gminnych odpowiada gmina a przy drodze krajowej czy powiatowej
właściwa jst.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zwrócił uwagę na stan wiaty przystankowej przy
ul Kwiatowej, zapytał czy zostanie naprawiona? Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział,
że zostanie naprawiona. Po czym wyjaśnił, że każdy wydatek gminy związany jest z jej
możliwościami finansowymi i musi znaleźć odzwierciedlenie w budżecie.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 16.35.
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=79F4nfJ3qiQ&t=3842s
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
(-) Andrzej Osipowicz

Protokołowała Agnieszka Borowska, Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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