PROTOKÓŁ Nr 2/17
z posiedzenia połączonego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku
w Mieście oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 24 sierpnia 2017r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście w
liczbie 5 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w liczbie 8 osób - wg
załączonej listy obecności.
3. Pani Marzanna Wieczorek – kierownik MZEASiP.
4. Pan Marcin Kita – pracownik wydziału Rozwoju Miasta.
5. Pani Małgorzata Trepka – Psyk – zastępca kierownika wydziału OK.
6. Pan Ryszard Kercz – dyrektor ds. technicznych ZWiK.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
4.Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej (w tym studzienki,
osadniki, separatory)
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził pan Dominik Lech. Powitał zebranych na
posiedzeniu. Stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił porządek posiedzenia. Poprosił
o przegłosowanie porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
12 radnych. Przy 12 głosach za, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
Do protokołów uwag nie zgłoszono. Przy 8 głosach za, protokół Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji został przyjęty jednogłośnie. Przy 5 głosach za, protokół Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
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Prowadzący obrady komisji pan Dominik Lech poprosił, aby pan Ryszard Kercz dyrektor ds.
technicznych spółki ZWiK powiedział parę słów na temat bieżącej konserwacji kanalizacji
sanitarnej.
Pan Ryszard Kercz dyrektor ds. technicznych ZWiK powiedział, że w tej informacji do tabeli,
którą zwykle spółka dołącza, dołączyła wzrost przyłączy ilości kanalizacyjnych, aktualną
ilość awarii, schemat jaki jest przedstawiany co roku. Zwiększyła się ilość sieci kanalizacji
sanitarnej. Część tej kanalizacji wykonaliśmy samej w 2016r. na ul. Osińska Góra, tam jest
odcinek grawitacyjny i tłoczny oraz kanalizacje sanitarną w ul. Topolowej, tam jest aż 346
metrów. Jakichś tendencji niebezpiecznych, zwiększonych ilości awarii nie widać za te
półrocze, było 182. Awarie kanalizacji, głównie są to różnego rodzaju zatory, które
udrażniamy sami, przy większych zatorach korzystamy z samochodu wynajętego. Na ten rok
planujemy jeszcze przeglądy kanalizacji na ul. Jana Pawła i bocznych ulic i wytypowanie do
modernizacji kanalizacji sanitarnej najbardziej zniszczonych odcinków rękawem. Poprosił
o zadawanie pytań.
Prowadzący obrady komisji pan Dominik Lech poruszył temat Będusza. Zawsze zimą przy
placu zabaw na ul. Wyzwolenia woda zawsze się wylewa, chyba zapchał się jakiś zawór.
Pan Ryszard Kercz dyrektor ds. technicznych ZWiK powiedział, że za bardzo nie kojarzy
miejsca, ale są takie miejsca w Myszkowie i takim jednym charakterystycznym jest
wzniesienie jak jest Kościół. Po dużych deszczach jesiennych następuje wyciskanie wody. Na
Będuszu kanalizacji jako takiej nie ma. Mogą być jakieś nitki drenażowe, które mogą się
w międzyczasie pozatykać, pozałamywać i nie jest wykluczone, że woda się spiętrzy jak jest
wyciskana, być może chodzi o drenaż. Zorientuje się.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że wczoraj na ul. Słowackiego była awaria.
Pan Ryszard Kercz dyrektor ds. technicznych ZWiK powiedział, że nie wie, ale może to
sprawdzić. Wie, że od wczoraj jest awaria na magistrali, na ul. Prusa, przy Ludowej.
Do punktu 4.
Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej (w tym studzienki,
osadniki, separatory).
Prowadzący obrady komisji pan Dominik Lech zapytał, czy radni mają jakieś pytania?
Z uwagi na brak pytań zaproponował przejście do następnego punktu posiedzenia komisji.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Myszków oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
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Radny Jacek Trynda przypomniał, że ta sprawa wyniknęła na sesji. Radny Eugeniusz Bugaj
zgłosił pewną wątpliwość w stosunku do składu komisji, która opiniuje wniosek zdrowotny
dla dyrektora. Tutaj widzimy zmianę, chodzi o to, że pkt. 5 w § 8 wnioski dyrektorów szkół
i przedszkoli opiniuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Myszkowa, składająca się
z dwóch przedstawicieli Burmistrza i jednego przedstawiciela wyłonionego przez Radę
Pedagogiczną szkoły, tego nie było, lub przedszkola, w której zatrudniony jest dyrektor
ubiegający się o zasiłek. To jest ta zmiana.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy to jest na korzyść dyrektora, czy niekorzyść?
Prowadzący obrady komisji pan Dominik Lech poprosił, żeby na komisji pojawiła się pani
Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP w celu omówienia projektu uchwały.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że to jest uchwała, którą radni
omawiali na komisjach czerwcowych, która była głosowana na sesji czerwcowej i nie tyle
poprawiona, co jeden radny złożył wniosek o dopisanie w §5 pkt. 2 uszczegółowienia składu
komisji rozpatrującej świadczenie zdrowotne dla dyrektora, o przedstawiciela Rady
Pedagogicznej Szkoły, w której dyrektor jest zatrudniony. Taki został złożony wniosek i jest
uwzględniony w zapisie do tej uchwały, którą Państwo uzgadniali w czerwcu. Zostało
wysłane ponownie do związków zawodowych i opinia wszystkich związków zawodowych
wpłynęła pozytywna.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych Przy 12 głosach za,
0 wstrzymujących się, 0 przeciwko, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie .
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Prowadzący obrady komisji pan Dominik Lech zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania?
Radny Jacek Trynda zapytał o przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Poprosił
o przedstawienie skrótowej informacji.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że termin złożenia tego
materiału upływa 6 września. Na następnej Komisji Oświaty jest ten temat przygotowywany
zgodnie z wnioskiem. Generalnie szkoły są przygotowane do rozpoczęcia owego roku
szkolnego, kończą się ostatnie prace remontowe, od 1 września zaczynamy wdrażać
zreformowany system edukacji. Radni podejmowali wiosną uchwałę o przekształceniu
istniejących zespołów szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe, tam gdzie były zespoły szkół.
Tam gdzie były do tej pory samodzielne, sześcioletnie szkoły podstawowe zostały
przekształcone w szkoły ośmioklasowe. Po raz pierwszy w SP nr 4, SP nr 6 i SP nr 7 klasy
siódme kilkuosobowe, w zespołach pozostaną klasy gimnazjalne, druga i trzecia i powstaną
klasy siódme nowe, zapewniliśmy miejsca. Wszyscy uczniowie po raz pierwszy w tym roku
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zgodnie z rządowym programem będą mieli zapewnione podręczniki za darmo, otrzymają je
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Będą zakupywali podręczniki do religii, ewentualnie do
drugiego języka obcego.
Radny Jacek Trynda zapytał, czy tak będzie we wszystkich rocznikach?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że we wszystkich
rocznikach. Stosowne informacje do rodziców zostały skierowane. W okresie wakacyjnym
zostało przeprowadzonych szereg prac remontowych. W małych szkołach polegały one
głównie na dostosowaniu, wygospodarowaniu pomieszczeń do umieszczenia klasy siódmej,
trzeba stworzyć nowe pracownie dla klas siódmych i ósmych, zakupić nowe meble dla
starszych dzieci, bo kończyły się na klasie szóstej. Te wszystkie prace na tyle, na ile było
możliwe, żeby rozpocząć rok szkolne, zostały wykonane. Na pewno nie ma jeszcze
zakupionych wszystkich pomocy dydaktycznych, to się będzie działo w trakcie roku
szkolnego. Pomieszczenia są odpowiednio wyremontowane i przygotowane. Niestety nie
mieliśmy możliwości ubiegania się w tym roku o dofinansowanie przygotowania pracowni
przedmiotowych, bo to jest największy problem szkół. Tych małych pracowni
przedmiotowych i wyposażenia w meble z rezerwy subwencji oświatowej, ponieważ była ona
przeznaczona tylko w skali kraju dla samodzielnych gimnazjów przekształcanych w szkoły
podstawowe. Środki na te wszystkie prace i przygotowanie musiały być i zostały poniesione
z budżetu gminy, rozliczenie prac remontowych, wszystkich wykonanych radni otrzymają
zgodnie z wnioskiem na początku września. Generalnie w każdej szkole został szereg prac
przeprowadzonych związanych z remontami pomieszczeń i niezbędne remonty dachów.
Część remontów dachów będzie jeszcze prowadzona w miesiącu wrześniu, bo po ostatnich
ulewach okazało się, że jeszcze w niektórych budynkach, gdzie wcześniej nie było o tym
wiadomo, jeszcze zdarzyły się zalania, więc na razie skutki są usunięte. Środki są
zabezpieczone, prace rozpoczną się w tych szkołach związane z remontami dachów.
Największe prace były prowadzone w ZSP nr 5, budynek pawilonu F został przekształcony
w oddziały przedszkolne. Powstały nowe oddziały przedszkolne, odbiór tych robót mamy
jutro. Nic nie wskazuje, żeby były jakieś perturbacje, 75 dzieci zostanie przyjętych, dzięki
temu zostały zabezpieczone miejsca w przedszkolach dla wszystkich chętnych zapisaniem
dziecka do przedszkola na ten rok szkolny. Zwolnień nauczycieli w tym roku nie było
żadnych związanych ze zmianą struktury reformy edukacji. Obserwujemy, jeśli chodzi o ruch
kadrowy wzrost zapotrzebowania i tu się borykamy z lukami, nie mamy nauczycieli,
ściągamy z innych gmin, nauczycieli wspomagających. Szereg naszych nauczycieli
rozpoczęło już studia podyplomowe, żeby mieć kwalifikacje. Od paru lat obserwujemy
sukcesywny wzrost liczby dzieci z deficytami, w szczególności z autyzmem. Do każdego
takiego dziecka musi być nauczyciel indywidualny, wspomagający. W tamtym roku
zatrudniliśmy kilkunastu, w tym roku potrzebujemy następnych nauczycieli. Większość
została już zabezpieczonych, brak nauczycieli z kwalifikacjami. Dyrektorzy zwracają się do
Kuratorium o zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji, bo jest to luka na rynku, nie tylko
Myszkowska, tylko ogólnie w rejonie delegatury. Tutaj będziemy jeszcze do przedszkoli i do
szkół zatrudniać nowych nauczycieli wspomagających. Pozostali nauczyciele pracują, część
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nauczycieli odeszła na emeryturę, pięć przypadków, są to odejścia związane nie ze zmianami
w szkole, tylko z naturalnym ruchem kadrowym odejścia na emeryturę w sposób naturalny.
Radny Jacek Trynda zapytał o niepełny wymiar.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że w niepełnym wymiarze
mamy część nauczycieli zatrudnionych, ale to nie jest duża liczba, ponieważ w małych
szkołach nie powstała fizyka, chemia. Największy problem jest w małych szkołach, gdzie są
to pojedyncze godziny, ale to będą zatrudnieni nauczyciele z dużych szkół, którzy będą mieć
dodatkowe godziny, bo nikt nie przyjdzie na dwie godziny. Niepełne zatrudnienia to jeden
katecheta i nauczyciel niemieckiego, bo niemiecki się powykruszał, ktoś jest na niepełnym
etacie, ale tak większość jest zapewniona normalnie. Są pojedyncze przypadki, które od
zawsze wynikają ze struktury szkoły.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy prawdą jest, że z Urzędu Miasta były
wystawione jakieś wnioski do Kuratorium w sprawie nagród dla dyrektorów szkół
i przedszkoli. Wnioski te były wystawione na drukach z kwietnia, które już nie obowiązywały
i wszystkie zostały odrzucone, tylko SP nr 1 wysłała na prawidłowych drukach i były
rozpatrywane.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że dla dyrektorów tak. Czy
radna mówi dla dyrektorów, czy nauczycieli szkół?
Radna Beata Jakubiec – Bartnik odpowiedziała, że dyrektorów i nauczycieli. Podobno były
wystawiane z Urzędu Miasta, były nieaktualne i wszystko cofnęli. Tak?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że Urząd Miasta pisze wnioski
tylko dla dyrektorów. Dewa takie wnioski były złożone, nie ma wiedzy o cofnięciu.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że to podobno było na błędnych drukach, które
od kwietnia są nieobowiązujące.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że nie ma takiej informacji,
musi sprawdzić.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła o sprawdzenie, ponieważ na stronie Kuratorium
jest, że te druki od kwietnia są złe i wszystkie są nieaktualne, tylko SP nr 1 na dobrych
drukach wysłała.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że nie jest w stanie
odpowiedzieć na to pytanie, nie ma takiej wiedzy.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy jest możliwość sprawdzenia tego na następną
komisję?
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Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że tak.
Radny Norbert Jęczalik przypomniał, że pani wspominała o braku środków na pomoce
dydaktyczne. W lutym podsunąłem, dałem do ręki panu Burmistrzowi wniosek z Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych, na środki dydaktyczne. Czy gmina z tego skorzystała? Czy gmina złożyła
wniosek?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP wyjaśniła, że to co powiedziała, mówiła
o rezerwie subwencji oświatowej, którą dyponujemy i się ubiegamy. Poprosiła, żeby w tym
temacie nie do niej kierować to pytanie, tym się zajmuje Wydział Rozwoju Miasta. Nie ma
takiej wiedzy.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że to dotyczy szkół. To było wsparcie chyba 120.000 zł.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że nie wie, czy były kryteria
spełnione, nie ma wiedzy.
Radny Dariusz Muszczak zaproponował poproszenie kogoś z Wydziału Rozwoju Miasta.
Radny Zenon Ludwikowski powiedział, że pani kierownik nakreśliła w ten sposób, że pewne
środki, które poniosła gmina nie mogą być zwrócone, ponieważ subwencja tego nie obejmuje.
Czy jest jednak jakaś szansa, żeby odzyskać te pieniądze, które gmina inwestowała w szkoły,
a rząd obecnie na to nie przewidział refinansowania. Czy jest taka szansa, żeby zwrócić się do
rządu, ponieważ to nie jest reforma samorządowa, tylko rządowa. Czy jest taka szansa?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że formalnie takiej
możliwości nie ma, ponieważ jest określone rozporządzeniem na co jest przeznaczona
rezerwa rezerwy oświatowej. Czasami się pojawia się taka możliwość między wrześniem, a
grudniem, są jakieś dodatkowe środki. Pojawia się nowe kryterium, rząd coś rozdysponowuje,
jeżeli się coś pojawi, to zwrócimy, na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.
Radny Wiesław Niedzielski powiedział, że na placu szkolnym ZSP nr 3 widział dzieci, które
poruszały się między koparkami. Czy tam jest bezpiecznie, czy tam ktoś zagląda, dozoruje?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że dyrektor szkoły. My tam też
jesteśmy, wczoraj tam była.
Radny Wiesław Niedzielski zwrócił uwagę, że jeżdżą tam na rowerach między koparkami,
wie, że są wakacje ale (…).
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że są wakacje, ale w szkole są
pracownicy. Jest cały czas dozór.
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Radny Zenon Ludwikowski poruszył temat związany z Orlikami na terenie miasta
Myszkowa. Tak jak Orlik przy SP nr 1 na Mijaczowie, w godzinach popołudniowych jest
instruktor. Ten Orlik jest najbardziej oblegany ze wszystkich, chyba z tego powodu. Czy inne
Orliki w ten sposób są dozorowane jak przy SP nr 1?
Radna Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że na pewno też w Mrzygłodzie.
Radny Robert Czerwik wtrącił, że wszędzie jest opiekun, w Nowej Wsi też jest opiekun.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że dwa Orliki są przy szkołach.
Radny Jacek Trynda powiedział, że Orlików nie jest dużo, przy SP nr 1, we Mrzygłodzie
i Nowej Wsi.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że dwa Orliki są przy szkołach,
Nowa Wieś i ZSP nr 1. Tam są pracownicy zatrudnieni, instruktor, który jest pan K. i na
Nowej Wsi jest pan M. Są to instruktorzy zatrudnieni przez szkołę, to nie jest przez MOSiR,
to są pracownicy szkoły.
Radny Zenon Ludwikowski powiedział, że akurat miał okazję przez dwa tygodnie w tym roku
być na Orliku i jest masa dzieci, dorosłych.
Radny Jacek Trynda powiedział, że jeszcze jeden powinien być w centrum.
Prowadzący obrady komisji pan Dominik Lech zapytał, czy radni maja jeszcze jakieś pytania?
Radny Norbert Jęczalik ponowił pytanie, gdy w lutym były tutaj komisje dał panu
Burmistrzowi do ręki informację dotyczącą złożenia wniosku do EFS na pomoce dydaktyczne
dla szkół gimnazjalnych. Czy gmina złożyła taki wniosek?
Pan Marcin Kita pracownik wydziału Rozwoju Miasta powiedział, że jeżeli to było w lutym,
to do tego dnia gmina nie składała żadnego wniosku na doposażenie szkół. Teraz będziemy
składali na doposażeni przedszkoli z działania 1.2., we wrześniu jest termin naboru.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, czyli nie było składane. Dał Burmistrzowi do ręki
praktycznie gotowy materiał. Od tego momentu kiedy pamięta, było dwa tygodnie na złożenie
wniosku. To było dofinansowanie szkół podstawowych, gimnazjalnych, tu jest lista tych
szkół, na pewno była SP nr 3, SP nr 5, SP nr 1. Tam była kwota 120.000,00 zł – 150.000,00 zł
na szkołę, na zakup pomocy dydaktycznych.
Pan Marcin Kita pracownik wydziału Rozwoju Miasta powiedział, że nie było składane. Jakie
były rozmowy, nie jest w stanie powiedzieć, bo to może było ustalane między kierownikiem,
a Burmistrzem.

7

Radna Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że szkoły miały same składać.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że gmina w imieniu szkół. Podziękował, mówiąc, że
dostał odpowiedź jaką oczekiwał.
Prowadzący obrady komisji pan Dominik Lech zapytał, czy w sprawach różnych są jeszcze
jakieś tematy?
Radny Norbert Jęczalik poruszył temat wiat przystankowych w naszym mieście. Poprosił
o wezwanie kogoś, kto to nadzoruje. Mieszkańcy cały czas się skarżą, Ci którzy jeżdżą
autobusami miejskimi przy ul. Leśnej, tam jest stawiana wiata. Zwracał wielokrotnie uwagę,
żeby wiata w jakikolwiek sposób była obudowana, ponieważ ta wiata nie służy generalnie
jako wiata, jako schronisko.
Radny Dariusz Muszczak wtrącił, że pan Burmistrz odpowiadał wielokrotnie na to pytanie, że
wiata przystankowa to nie jest miejsce, które ma służyć chowania się przed deszczem, tylko
miejsce do którego człowiek przychodzi, czeka i wsiada do autobusu.
Radni Norbert Jęczalik powiedział, że nie pamięta, kiedy ostatnio jechał autobusem miejskim,
ale chodzi osoby, które oczekują na autobus szczególnie jesienią i zimą. Te nowe wiaty są
zabudowane, nie ma szpar w dachu.
Prowadzący obrady komisji pan Dominik Lech zapytał, czy radny chce, żeby kogoś poprosić
do tematu?
Radny Norbert Jęczalik odpowiedział, że tak. Mieszkańcy prosili, żeby zwrócić się do gminy
w sprawie wiaty na ul. Leśnej, te nowe wiaty są dosyć zabudowane.
Pani Małgorzata Trepka –Psyk zastępca kierownika wydziału OK zgodziła się z tym, mówiąc,
że powstały z zupełnie innego projektu, z przerobionego pierwotnego.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że jeżeli chodzi o wiatę przy ul. Leśnej generalnie
mieszkańcy się skarżą. Jak jest taka pora jak teraz nic na głowę nie będzie się lało, ale jak
przychodzi jesień, zima, to te osoby, które czekają na autobus, nie można traktować tej wiaty
jako schronienie. Są prześwity w dachu i ona nie jest zasłonięta. Czy jest jakaś możliwość,
żeby zmodernizować na tyle tą wiatę, żeby dawała schronienie przed deszczem, przed
opadami.
Pani Małgorzata Trepka –Psyk zastępca kierownika wydziału OK powiedziała, że jest projekt
autorski, który chronią prawa autorskie. Może zwrócić się do projektanta, czy przewiduje
jakieś modyfikacje tego projektu. Zapytała, czy dach jest rozszczelniony, ona jest uszkodzona
w jakichś sposób?
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Radny Norbert Jęczalik odpowiedział, że nie. Tam jest generalnie tak w projekcie, że dach nie
łączy się z całą ramą, jest prześwit. Na pewno te boczne ściany są z prześwitami i nie ma
takiej zabudowy od frontu.
Radny Dariusz Muszczak dodał, że one są tak skonstruowane, że zadaszenie boczne i ściana
tylna nie są integralne, tylko jest przestrzeń pomiędzy.
Pani Małgorzata Trepka –Psyk zastępca kierownika wydziału OK powiedziała, że taki był
projekt na wiaty, gmina zaakceptowała projekt i takie wiaty powstały.
Radny Norbert Jęczalik podkreślił, że wiaty nie spełniają oczekiwań ludzi stojących na
przystanku, gdzie wiata w jakiś sposób powinna chronić przed opadami np. deszczu.
Pani Małgorzata Trepka –Psyk zastępca kierownika wydziału OK powiedziała, że może
zwrócić się do projektanta.
Prowadzący obrady komisji pan Dominik Lech dodał, że w tym temacie jest większość wiat,
na Czarnej Strudze, Potaszni.
Radny Zenon Ludwikowski powiedział, że wymiana nowych sukcesywnie się odbywa.
Pani Małgorzata Trepka –Psyk zastępca kierownika wydziału OK powiedziała, że pierwszy
projekt jest już zmodernizowany i teraz inaczej to wygląda, gdyż zostały uwzględnione
życzenia mieszkańców i w tej chwili to inaczej wygląda.
Radny Norbert Jęczalik poprosił, żeby mieć na uwadze pozostałe wiaty.
Pani Małgorzata Trepka –Psyk zastępca kierownika wydziału OK zadeklarowała, że napisze
pytanie do projektanta.
Prowadzący obrady komisji pan Dominik Lech zapytał, czy nowe projekty były konsultowane
z mieszkańcami?
Pani Małgorzata Trepka –Psyk zastępca kierownika wydziału OK odpowiedziała, że nie, ale
uwagi mieszkańców docierają do gminy.
Radny Zenon Ludwikowski zapytał, czy to jest ten sam projektant, co robił te pierwsze?
Pani Małgorzata Trepka –Psyk zastępca kierownika wydziału OK odpowiedziała, że nie.
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Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Prowadzący obrady

Magdalena Niewiadomska

Dominik Lech
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