
                                          Protokół Nr 43/7/2018 

                                         Komisji  Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

                                         2 sierpnia 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Sylwester Łatka 

Ad. I 

Pan Janusz Czajka otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził quorum 

Ad.II 

Poprosił o przyjęcie porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

4. Pisma skierowane do komisji. 

5. Sprawy różne, wnioski 

6. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

Ad. III 

Pani Angelika Kędzierska zapoznała  radnych  z aspektami prawnymi wynikającymi z zapisów ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. 

Radni Jacek Dybus i Andrzej  Bolewski  przedstawili swoje zastrzeżenia co do zapisów Regulaminu. 

Dyrektor Stolarski  z PGKiM wyjaśnił, że to zgodnie z ustawą projekty regulaminów opracowują 

Przedsiębiorstwa Wodociągowe, przedstawiają je do przeanalizowania  radom gmin, te po analizie 

przekazują projekty do Wód Polskich, które je opiniują. Po otrzymaniu opinii  rady gmin uchwalają 

Regulamin. Dodał także, że zapisy regulaminów winny być ogólne, bez szczegółowego wskazywania 

dostawcy. 

Pan Radny Lebida zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

W głosowaniu wzięło udział 7 radych 

„ za „ – 5 głosów 

„przeciw” – 2 głosy ( radni: Andrzej Bolewski, Jacek Dybus ) 



Zgodnie z wynikiem głosowania Przewodniczący zakończył dyskusję. 

Radni: Andrzej Bolewski i Jacek Dybus na znak protestu opuścili posiedzenie Komisji. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Regulaminu.                                                                  

Radni jednogłośnie ( 5 za ) przyjęli projekt. 

Ad.IV 

Posiedzenie opuścił Pan Jerzy Żyła ( brak quorum ). Brak możliwości rozpatrywania pism. 

Ad.V  

W ramach spraw różnych i wniosków radni podnosili następujące kwestie: 

- ile jest na terenie miasta studni, czy funkcjonują, czy są konserwowane i na czyim są majątku, 

- kiedy miasto będzie odkomarzane, 

- prośba do Burmistrza o interwencję w Wodach Polskich w sprawie koszenia wałów  na  Wiśle              

i Trześniówce  oraz rowów melioracyjnych.  

Ad. V 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Komisji 

                                                                                                              Janusz Czajka 

 

Protokołował: Leszek Komenda 

 

 


