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              PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2022      

z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia  02 lutego 2022 roku  

w Urzędzie Miasta Łaskarzew 

 

Stan Rady Miasta – 15 radnych, obecnych wg l. obecności  

 

Ad1. 

Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew radny Leszek Bożek  otworzył XXXIX Sesję Rady 

Miasta Łaskarzew, przywitał obecnych uczestniczących. 

Przewodniczący RM dodał, że dziś jest szczególny dzień wręczenia wyróżnień i upominków 

dla medalistów mistrzostw polski w Teakwoondo jak również dla ich trenerów za 

upowszechnianie kultury fizyczne. Przewodniczący życzył dalszych sukcesów. 

 

Przewodniczący RM zapytał czy są propozycje zmian czy uwag do porządku obrad? 

Głos zabrała Burmistrz wnioskując o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: 

•  w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez 

rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Miasta Łaskarzew oraz 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego w 

Łaskarzewie -w pkt 10a 

• w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną  - w pkt 10b 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia zmian w porządku obrad /uczestniczy 

15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie  

 

Przewodniczący RM odczytał proponowany porządek obrad: 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad zalogowanie. 

2.Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2022- 

2029. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Łaskarzew do kategorii dróg 

Gminnych 

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Łaskarzew 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Miasta Łaskarzew 

10a. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia 

handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Miasta Łaskarzew oraz 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego w Łaskarzewie 
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10b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną  

11.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

13.Sprawy różne. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Ad2. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia porządku obrad /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie  

 

Ad3. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 3  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15 radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie  

 

Ad4. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt4 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta na lata 2021-2029 

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywną opinię komisji połączonych. 

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad5. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 

2021. 

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywną opinię komisji połączonych. 

Radny Paziewski wnioskował aby kilka słów powiedzieć do każdej uchwały aby mieszkańcy 

wiedzieli nad czym Rada głosuje. 

Skarbnik przedstawiła zmiany: Zwiększony został plan po stronie wydatków na następujące 

zadania: 

- utworzenie nowego zadania „ Budowa sieci wodociągowej na ul. Przychód – 15 000,00 zł są 

to środki na wykonanie dokumentacji projektowej,  

- utworzenie nowego zadania pn. „Zakup monitora multimedialnego” przez Szkołę nr 2 – to 

wydatek ze środków z projektu Erasmus+ 

- utworzenie zadania pn. „Termomodernizacja Centrum Kultury w Łaskarzewie” – kwota 20 

000,00 na aktualizację dokumentacji. Realizacja zadania planowana jest na rok 2023. 

- utworzenie zadania pn. „Dokumentacja projektowa do przebudowy dróg” – 50 000,00 zł. – 

środki przeznaczone na przygotowanie projektów przebudowy dróg niezbędnych do 

aplikowania o środki z zewnątrz 

 

Brak pytań.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 
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Ad6. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt6 Podjęcie uchwały  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia 

dróg na terenie Miasta Łaskarzew do kategorii dróg Gminnych.  

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywną opinię komisji połączonych. 

Głos zabrała burmistrz wyjaśniając, że jest to uchwała porządkująca. Do dróg gminnych 

zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące 

uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom,z wyłączeniem dróg 

wewnętrznych. Niektóre ulice nie są zaliczone do kategorii i nie mają nadanego numeru przez 

wojewodę. Tak było przy skrzyżowaniu Kopernika i Chopina, co utrudniło pozyskanie 

środków na przebudowę przejścia dla pieszych i finalnie nie otrzymaliśmy dofinansowania. 

W uchwale ujęte są wszystkie drogi, które nie są zaliczone do kategorii dróg gminnych z 

pozytywną opinią Starostwa 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad7. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt7 Podjęcie uchwały w sprawie  Podjęcie uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew.  

Głos zabrała Burmistrz wyjaśniając, że uchwały omawiane były na komisjach połączonych, 

mamy przed sobą 3 uchwały dotyczące gospodarki odpadami. Pierwsza jest to duży 

regulamin, zmiany zasad funkcjonowania PSZOKu – ustalone zostało na komisjach 1x2mc 

działania nasze idą w kierunku aby gospodarka odpadami była bardziej ekonomiczna i 

efektywna i racjonalna. Decyzją RM ograniczona zostaje częstotliwość PSZOKu i rezygnacja 

ze zbiórki objazdowej wielogabarytów. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez 

Sanepid. 

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywna opinie komisji połączonych. 

Radny Paziewski zabrał głos mówiąc, że ograniczenia te spowodują śmieci w lesie. 

Radny Dudek zapytał, a ile razy w ciągu roku był Pan na PSZOKu? Dla kogo chce Pan to 

wprowadzić dla przedsiębiorców, dla firm aby przywozili śmieci? Radny Paziewski, że to dla 

mieszkańców aby mogli oddać a nie żeby znalazły się w lesie. Radny Dudek, to mieszkańcy 

przetrzymają w domu miesiąc i przywiozą, nie mają chyba tyle śmieci żeby co dwa tygodnie 

przywozić. Radna Zalech również nie popiera ograniczenia.  

Radny Głowacki dodał, że uchwałę zawsze można zmienić , zróbmy to na próbę i zobaczymy 

jakie będą efekty. Jak będzie potrzeba wrócimy do tematu. 

Radna Kubiak zapytała czy można będzie wystawiać popiół jeżeli ktoś zadeklaruje 

kompostownik, kilka osób się pytało? Burmistrz odpowiedziała, że tak, ponieważ popiół nie 

ma nic wspólnego z bioodpadami.  

Radny Paziewski zwrócił uwagę aby np. meble czy opony nie były od nieruchomości tylko  

od rodziny. Nieraz nieruchomość zamieszkują 3 rodziny.  

Przewodniczący RM dodał, że komisje omawiały uchwałę i uzyskała opinię pozytywną treść 

jaką przedstawiono na sesję.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15adnych/ 

za – 13osób, przeciw-2osoby, wstrzymujący się - brak 

 

Ad8. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt8 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Głos zabrała Burmistrz wyjaśniając, że jest to uszczegółowienie poprzedniego regulaminu 

regulaminu dotyczące świadczenia usług tylko w zakresie odpadów komunalnych . 

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywna opinie komisji połączonych. 

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 14osób, przeciw-1osoba, wstrzymujący się -brak 

 

Ad9. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt9 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Głos zabrała Burmistrz wyjaśniając, że kto zadeklaruje kompostowanie odpadów 

przysługiwać będzie 5zł od osoby w gospodarstwie domowym. 

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywna opinie komisji połączonych. 

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

 

Ad10. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew. 

Głos zabrała Burmistrz wyjaśniając, że jest to zatwierdzenie wcześniej uchwalonego projektu 

regulaminu. Został on dostosowany do zmian w przepisach i pozytywnie zaopiniowany przez 

organ regulacyjny Wody Polskie. 

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywna opinie komisji połączonych. 

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad10a. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt10a Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz 

ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na 

terenie Miasta Łaskarzew oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Targowiska miejskiego w Łaskarzewie . 

Głos zabrała Burmistrz wyjaśniając, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 

2022r. Ustawy z dnia 29października2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i 

soboty przez rolników i ich domowników, Rada jest zobowiązana wyznaczyć takie miejsca 

jako ułatwienia w handlu dla rolników i ich domowników. Na komisjach połączonych po 

analizie zostało ustalone, że będą one na targowisku miejskim w Łaskarzewie wg załącznika. 

W tych miejscach rolnicy i ich domownicy będą mogli prowadzić handel bezpłatnie w piątki i 

soboty. 

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 
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Ad10b. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt10b Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w 

działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową 

Straż Pożarną 

Głos zabrał Przewodniczący RM, że ekwiwalentu za udział w akcji z 10zł na 15zł, a za 

szkolenia z 8zł na 10zł. 

Radny Grudzień dodał, że te stawki są niskie a strażacy narażają własne życie i zdrowie , on 

wnioskuje o 20zł za udział w akcjach.  

Radny Laskowski dodał, że ekwiwalent zostaje i tak w straży, ponieważ strażacy przeznaczają 

go na cele statutowe OSP i zakup sprzętu drobnego. On popiera to jako strażak, straż ma 

problemy kadrowe , może to stawki zachęcą młodzież do  wstępowania w szeregi OSP. 

Radny Paziewski zaproponował aby za szkolenia również podnieść na 15zł, strażak musi 

wziąć urlop lub uzyskać wolne od pracodawcy.  

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie propozycje radnego Grudnia 20zł za udział w 

akcji ratowniczej /uczestniczy 15radnych/ za -15osób 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie propozycje radnego Paziewskiego 19złbrutto 

czyli netto 13,70. Skarbnik wyjaśniła, że ekwiwalent nie jest opodatkowany. Na co radny 

Głowacki dodał niech będzie 15zł za udział w szkoleniach  /uczestniczy 15radnych/ za -

15osób 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania uchwały/uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

 Ad11. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt11 Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy 

sesjami. 

Przewodniczący RM zwrócił się do mieszkańców aby słuchali co mówi Pani Burmistrz, 

ponieważ później informacje są odwrotnie przedstawiane.  

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 29.12.2021 r. 

do dnia 02.02.2022 r.  

 

Gospodarka wod.-kan. 

1. Przygotowywanie dokumentacji projektowej w ramach zadania finansowanego z 

Programu Polski Ład na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i modernizacji infrastruktury 

wod.-kan.: 10 mln 70 tys. zł – (przetarg wiosna 2022 na całość zadania) – w trakcie 

realizacji. 

2. Postępowanie przetargowe dot.  remontu przepompowni  „Okrąglak”- unieważnienie 

postępowania, ogłoszenie następnego wkrótce. 

3. Postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji w ul. Kolejowej, Klonowej, Żytniej 

i Przychodniej (PROW) – ogłoszenie wkrótce. 

4. Rozpoczęcie prac dotyczących budowy wodociągu na ulicy Przychód . 

5. Konsultacje z firmą PPEko ws funkcjonowania oczyszczalni. 

 

Gospodarka odpadami  

1. Podpisanie umowy z firmą Ekolider na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

2. Monitorowanie gospodarki odpadami w Mieście – PSZOK – program do obsługi 

interesantów, zmiana regulaminu PSZOK, zwiększenie ulgi za kompostowanie, 

kontrole prawidłowej segregacji odpadów. 
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Infrastruktura drogowa 

1. Podpisanie umowy  na przebudowę ul. Nowej i chodnika na  ul. Dąbrowskiej – 

Kusocińskiego część I. 

2. Ul. Przychód – przygotowywanie dokumentacji projektowej (odcinek II), czekamy na 

ostateczne wyniki naboru FDS (odcinek I) – wstępnie inwestycja zatwierdzona do 

dofinasowania. 

3. Spotkanie z projektantem w sprawie remontów i budowy kolejnych dróg w Mieście. 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

1. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych - Letnisko 1 i 2 – w 

trakcie realizacji. 

2. Montaż dwóch okien na korytarzu w budynku na ul. Alejowej 14. 

3. Przygotowywanie lokali mieszkalnych na ul. Alejowej 14 do sprzedaży. 

Sport, Infrastruktura sportowa 

1. Spotkanie z projektantem Hali sportowej – kosztorys 14,5 mln zł. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 

(ŁKS Promnik – 105 tys. zł , CIA Łaskarzew – 10 tys. zł. 

 

Działalność kulturalna i promocja Miasta 

1. Orszak Trzech Króli . 

2. Ferie w Mieście – warsztaty i spektakle teatralne dla dzieci, DPT „Bajka” (OSP 

Łaskarzew). 

3. Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Miasta – wydanie Nr 1/2022. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1. Ćwiczenia powiadamiania ludności o zagrożeniach z powietrza oraz o 

cyberzagrożeniach. 

2. Otrzymanie dofinansowania na termomodernizację budynku OSP – Centrum Kultury 

– 995 tys. 159,33 zł. 

3. Rada Społeczna SPZOZ – przedłużenie umowy na lokal. 

4. Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego – konserwator. 

5. Zjazd Powiatowy OSP (Burmistrz członkiem Zarządu Powiatowego). 

6. Przekazanie Kierownikowi Posterunku Policji w Łaskarzewie alkomatu 

ufundowanego przez MKRPAiU. 

7. Wniosek do Programu Mazowieckie Strażnice 2022 – w przygotowaniu. 

8. Podpisanie porozumienia z PSP Garwolin – przekazanie środków na zakup 

samochodu. 

 

Tereny  Zielone i Ochrona Środowiska 

1. Zakup urządzeń do kontroli palenisk – wniosek do MIWOP – w przygotowaniu. 

Placówki Oświatowe 

1. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na remont dachu w ZS Nr 2 i budynku 

mieszkalnym – wartość zadania ok. 430 tys. zł. 

2. Spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych z Miasta- plany dotyczące 

funkcjonowania szkół i przedszkola w kolejnym roku szkolnym, analiza potrzeb i 

możliwości. 

3. Udział w Studniówce klasy III LO. 

Urząd Miasta 

1. Bieżące spotkania i rozmowy z mieszkańcami. 

2. Spotkanie z Prezesem POLLENY w sprawie rozliczeń dot. wod-kan. 
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3. Udział w spotkaniach z Włodarzami Powiatu Garwolińskiego (ceny energii, spotkanie 

z ministrem Kowalczykiem). 

4. Udział w spotkaniach świątecznych z Senior + i Serbianki. 

5. Szkolenie na temat dostępności. 

6. Szkolenie dotyczące EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami). 

7. Spotkanie LGD Garwolin. 

8. Wnioski do Programu Polski Ład – w przygotowaniu. 

9. Zmiana organizacji pracy Urzędu – COVID-19. 

 

Rada Miasta 

1. Udział w posiedzeniach  Komisji RM. 

2. Indywidualne spotkania z radnymi w sprawie inwestycji w okręgach.  

Radny Głowacki zabrał głos mówiąc do kamery, że ulica nowa kosztowała 330tys a nie 670, 

pozdrowił mieszkańca. Takie informacje funkcjonują na mieście co jest nieprawdą.  

 Ad12. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt12 Sprawozdanie Przewodniczącego Miasta z działalności 

pomiędzy sesjami 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 

29.12.2021 r. do dnia 02.02.2022 r.  

1. Spotkania z p.Burmistrz 

2. Spotkania z Radymi i mieszkańcami 

3. Podpisywanie pism i uchwał 

4. Praca z biurem Rady 

5.Udział w komisjach połączonych 

6.Spotkania z przedsiębiorcami i parlamentarzystami 

7.Udział w studniówce 

8.Spotkania z mieszkańcami. 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że ostatnio pojawia się bardzo dużo nieprawdy we wpisach 

mieszkańców. Co można jest prostowane, np. że śnieg będzie w lipcu ale nie będzie bo będzie 

hala sportowa. Hala będzie i dzięki ciężkiej pracy m.in. p.burmistrz prawdopodobnie 

najtańsza w powiecie. Ponieważ dofinansowanie może wahać się w granicach 90% - jak 

będzie zobaczymy. Przewodniczący dodał, że zapytał go mieszkaniec 1,5 roku temu czy 

będzie startował w wyborach jak nie będzie hali? Półtora roku temu odpowiedział, że nie. 

Dwa tygodnie temu kolejny mieszkaniec zapytał o to samo, Przewodniczący podtrzymuje, że 

jak hali nie będzie jego też nie będzie. Należy słuchać uważnie co jest mówione na sesji to 

opinia publiczna nie będzie wprowadzana w błąd.  

 

Ad13. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt13 Sprawy różne. 

• Mieszkaniec ul.Przychód zapytał czy projektant już zrobił projekt na nowych mapach 

czy dokumentacja jest kompletna? Burmistrz odpowiedziała, że tak.  

• Radny Głowacki powrócił do tematu parkowania na Rynku Dużym, na jakim etapie są 

działania? Miało być spotkanie z Powiatem, który nas lekceważy? Musimy rozwiązać 

ten problem, mieszkańcy się skarżą, że nie można podjechać aby załatwić coś w 

urzędzie, w banku, w przychodni. Samochody parkują przez 8godzin, po 16 parking 

pusty. Burmistrz dodała, że z pewnością pracownicy urzędu miasta i gminy są 

uczulani o nie parkowanie pod urzędem. Radny dodał, że my musimy zadziałać nie 

uczulać , nie może to trwać 2lata powiat musi odblokować parkowanie, to nie jest ich 

rynek. Proszę o wizję lokalną kto i ile parkuje na Rynku. 

Radna Kozikowska zapytała a jaką masz podstawę aby komuś zabronić parkować? Jak będzie 

zakaz do 30min … radna Kozikowska ale w tej chwili tego nie ma. Radny zwrócił się do 
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p.burmistrz, że musimy zając się tą sprawą tak dłużej być nie może. My jako mieszkańcy 

chcemy mieć odblokowany Rynek. Burmistrz odpowiedziała, że jutro przedstawiciele PZD 

będą na wizji lokalne na ulicy Wolskiej i będzie okazja do poruszenia tematu. Burmistrz 

dodała, że istotnie nie poinformowała radnych ale jutro takie spotkanie się odbędzie. Na maila 

zostanie przesłana informacja o szczegółach spotkania.  

Radny Paziewski dodał, że może zróbmy parkometry. 

Radna Kozikowska dodała, że zrobienie czegokolwiek wiąże się z kosztami po stronie miasta 

a pieniądze będą szły do powiatu.  

• Przewodniczący RM dodał, że wizja lokalna będzie ponieważ na ulicy Wolskiej od 

Rynku do sklepu Iza nie ma żadnego przejścia a znajduje się OSA i plac zabaw 

• Radna Kozikowska odniosła się do k. mieszkaniowej, która się odbyła aby do komisji 

kierowane były wnioski, które są równoważne i wynikają z hierarchii rozpatrywania 

przez Burmistrz, nie wszystkie które wpływają na sekretariat. Pierwsza selekcja niech 

odbędzie się w urzędzie, niektóre wnioski się nie klasyfikują na komisję 

mieszkaniową  

• Radny Grudzień odniósł się do posta na Fb urzędu o wyłączeniu oświetlenia 

ulicznego, nie mogą być zamieszczane tylko suche informacje, nie chcemy dla nikogo 

źle każda złotówka dla miasta się liczy ale informacje dla mieszkańców muszą być 

dokładne i czytelne. Podwyżki są 300% i chodzi o oszczędności. Powinno zostać 

napisane czym rada się sugerowała podejmując taka decyzję. Burmistrz powiedziała, 

że jest to bardzo słuszna uwaga.  

• Radny Laskowski wnioskował o usunięcie gniazd na drzewach, ponieważ zbliża się 

termin okresu lęgowego ptaków/15.03.22/ i będą pod ochroną 

• Radny Grudzień zwrócił się do radnego Paziewskiego jako członka Wspólnoty 

Gruntowej o usunięcie suchych drzew wzdłuż ulicy Grzybowej, stwarzają zagrożenie. 

Radny Paziewski odpowiedział, że na wczorajszym spotkaniu informacja została przekazana 

• Radny Pietrzak zapytał o przejście na ul.Dąbrowskiej? Burmistrz odpowiedziała, że 

został wyłoniony wykonawca w programie Zaprojektuj i Wybuduj. 

• Radny Paziewski wnioskował o uzupełnieni na ulicy Słowackiego piasku na kostce. 

Burmistrz odpowiedziała, że jak pamięta zgłaszane były do wykonawcy i był 

uzupełniany. Radny jednak prosił o powtórzenie.  

 

 

Ad14. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta, Przewodniczący 

podziękował wszystkim i zamknął obrady.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

 

                           Leszek Bożek 

 

 

 

Protokołowała: K.Licbarska 

 


