Protokół z posiedzenia
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las, dnia 26.05.2015 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Opiniowanie projektu uchwał.
Omówienie zagadnień związanych z gminnymi terenami zielonymi.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 26.05.2015 r. o godzinie 16:30 witając jednocześnie członków
Komisji oraz gości. Następnie Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia
na podstawie listy obecności – wszyscy członkowie obecni na obradach. W posiedzeniu
uczestniczył również Radny R. Tasarz oraz w wśród gości Anna Ankiewicz
– Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód, Damian Torba – pracownik
Referatu Komunalnego Urzędu Gminy i dr Michał Męczyński z Instytutu Geografii
Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.
Następnie 6 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się (tj. Radny G. Łukszo)
Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 21 kwietnia br.
W następnej kolejności Komisja przystąpiła do omawiania dwóch projektów uchwały
na sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 28 maja 2015 r. Projekt pierwszej uchwały dotyczył
zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian na uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewodnicząca
A. Targońska odczytała przedmiotowy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Komisja
przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
Projekt drugiej uchwały dotyczył zmiany uchwały Rady Gminy Suchy Las w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych. Ten projekt wywołał szeroką dyskusję członków Komisji i gości.
Radny K. Pilas zgłosił uwagę w kwestii braku precyzyjności uchwały, czy GPS ma być
montowany w pojeździe czy w zbiorniku, jak rozdzielić, kiedy pojazd wykorzystywany
jest do celów prowadzenia działalności gospodarczej, a kiedy do celów własnych
przewoźnika.
Radny P. Tyrka odniósł się do przykładów niewłaściwego sposobu wywożenia
nieczystości płynnych przez przedsiębiorców świadczących tego typu usługi na terenie gminy
Suchy Las. Twierdził, że GPS będzie rejestrował trasę pojazdów i pozwoli zweryfikować
czy wywóz odbywa się prawidłowo.
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Przewodnicząca A. Targońska podniosła kwestię czy GPS będą zobowiązani
zamontować wyłącznie przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie gminy Suchy Las
czy wszyscy przedsiębiorcy świadczący tego rodzaju usługi. Według Przewodniczącej
Komisji zapisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
nie przewidują możliwości montażu na pojazdach GPS i w związku z tym pojawiają
się wątpliwości, co do zgodności projektowanej uchwały z obowiązującym prawem. Radna
A. Targońska zaproponowała, aby to Straż Gminna zwiększyła kontrolę właściwego
wykonywania przez omawianych przedsiębiorców ich usług.
Radny W. Korytowski ocenił pomysł montażu GPS, jako niewłaściwy, gdyż nie wszyscy
przedsiębiorcy dopuszczali się nielegalnego wywozu nieczystości na pola, a obowiązek
montażu GPS spadnie na wszystkich. Według Radnego kontrole w tym zakresie powinna
przeprowadzać Straż Gminna, która w tej kwestii działa niewydolnie. Jeden przedsiębiorca
postępował niezgodnie z prawem, a karę w postaci montażu GPS, który wynosił będzie
ok. 500 zł poniosą wszyscy.
Radny K. Pilas wskazał, że uzasadnienie do projektu uchwały stanowi, że przedsiębiorcy
zaakceptowali proponowane rozwiązania. Wyraził wątpliwości, co do tego faktu.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska zgłosiła wniosek w imieniu Komisji o dostęp
do protokółu ze spotkania/ negocjacji z przedsiębiorcami w Urzędzie Gminy w sprawie
montażu GPS.
Radny P. Tyrka wyraził wątpliwości, co do faktu, jakoby przedsiębiorcy zgodzili
się na montaż GPS pod presją urzędników czy ze strachu. Jeżeli przedsiębiorcy czuli się
zastraszani to mogli zgłosić się do radnych po pomoc. Radny stwierdził, że gdyby posiedzenie
Komisji miało miejsce w godzinach pracy to radni mogliby wysłuchać wyjaśnień autora
projektu uchwały, tj. Anny Jańskiej z Referatu Ochrony Środowiska UG.
Radny R. Tasarz podkreślił,, że aby Straż Gminna zwiększyła kontrole potrzebne jest
zwiększenie zatrudnienia, żeby Straż mogła funkcjonować całą dobę w systemie
3 zmianowym.
Radny W. Korytowski zaproponował rozważenie kwestii, aby to Gmina poniosła koszty
montażu GPS, a nie przedsiębiorcy.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa – Haibach stwierdziła, że przeniesienie kosztów
montażu GPS na Gminę, to przeniesienie tych kosztów na podatników.
Radny K. Pilas oświadczył, że kary z tytułu nielegalnego wywozu nieczystości są zbyt
małe i nie odstraszają.
Podobne stanowisko jak wyżej wyraził Radny K. Pilas potwierdził Radny
W. Korytowski, który wątpił w efektywność i skuteczność montażu GPS w pojazdach
asenizacyjnych. Stwierdził, że kary z tytułu łamania zasad korzystania z zezwolenia są zbyt
łagodne; odbiór zezwolenia jest karą zbyt mało uciążliwą.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska porównując zasady korzystania z zezwoleń
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych w Mieście Poznaniu oraz obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie
stwierdziła, że rozwiązania proponowane w Gminie Suchy Las należy uznać za zbyt daleko
idące.
Radny R. Tasarz stwierdził, że brak działania radnych w powyższej kwestii
jest niewłaściwy, Komisja powinna zająć stanowisko. Według Radnego być może najpierw
Urząd Gminy powinien przeprowadzić szkolenia dla przedsiębiorców a potem dopiero karać.
Radny G. Rewers odnosząc się do pomysłu szkoleń dla przedsiębiorców uznał
tą propozycję za niepotrzebną, gdyż osoby prowadzącego tego typu działalność powinny znać
przepisy prawa oraz zasady obowiązujące w tym zakresie.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska podkreśliła, że według jej informacji
pochodzących od przedsiębiorców, na spotkaniu w Urzędzie Gminy w sprawie montażu GPS
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panowała niezdrowa atmosfera. Przewodnicząca odczytała wiadomość e-mail streszczającą
przebieg spotkania.
Radny P. Tyrka zaznaczył, że Komisja proceduje nad uchwałą ws. montażu GPS
w pojazdach asenizacyjnych od 3 miesięcy. Podkreślił, że jeden z przedsiębiorców łamie
przepisy, sąsiedzi to widzą, ale ze strachu nie reagują, gdyż boją się reakcji tego
przedsiębiorcy.
Radny W. Korytowski zaproponował, aby ponownie zweryfikować zgodność
projektowanej uchwały z prawem oraz zgłosił propozycję, aby obowiązek montażu GPS
powstał dopiero, gdy przedsiębiorca złamie przepisy oraz aby w kontrole zaangażować Straż
Gminną.
Radny P. Tyrka stwierdził, że wprowadzenie obowiązku montażu GPS dopiero, gdy dany
przedsiębiorca zostanie „ujęty” i jego działania zostaną odnotowane oznaczać może, że Rada
Gminy wprowadza nowy rodzaj kary na obszarze gminy.
D. Torba zaznaczył, że większość zgłoszeń w kwestii niewłaściwego wywozu
nieczystości płynnych dotyczyła zdarzeń w porze nocnej i wczesnym rankiem, gdy Straż
Gminna nie pracuje.
Radny P. Tyrka zaznaczył, że jeżeli uchwała w projektowanym kształcie okaże
się niezgodna z prawem to Wojewoda Wielkopolski ją uchyli.
Radny K. Pilas oraz A. Ankiewicz zaproponowali, aby omawiana uchwała weszła
w życie z dniem 1.01.2016 r.
Następnie odbyło się głosowanie dot. zaopiniowania projektu tej uchwały: 3 głosy za,
1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
W następnej kolejności Komisja przeszła do pkt. 6 posiedzenia dotyczącego zagadnień
związanych z gminnymi terenami zieleni.
Radny K. Pilas zgłosił fakt, że w pasie drogowym przed jego domem kolejny raz wycięto
forsycje, pomimo jego wielokrotnego zwracania uwagi, aby służby komunalne tego
nie czyniły. Radny zgłosił ten fakt Jerzemu Świerkowskiemu – Prezesowi ZGK Suchy Las
Sp. z o.o.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa – Haibach zwróciła uwagę, że wnioskowała
w Urzędzie Gminy o nasadzenia na terenie os. Grzybowego.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska rozpoczęła przedstawianie przy pomocy rzutnika
ściennego zdjęć zieleni z terenu gminy. Przewodnicząca przedstawiła katalog zdjęć
obrazujących
niewłaściwe
i
zbyt
radykalne
cięcia
drzew,
m.in.
w
ul. Szkolnej i Poziomkowej oraz kolizję drzew z napowietrzną linią energetyczną przy ul.
Poziomkowej. Przewodnicząca zaznaczyła, że niektóre zabiegi przycięcia drzew prowadzą do
ich obumarcia, drzewa są okaleczone i wrażliwe na silne wiatry. Propozycja,
aby dążyć do likwidacji linii napowietrznych i ich okablowania w linię położoną pod ziemią.
D. Torba stwierdził, że być może wycinka powinna dotyczyć całych drzew, jeżeli cięcia
wykonywane są nieprawidłowo. Jeżeli drzewo będzie w złym stanie to wówczas Gmina
będzie chciała wycinać całe drzewo, a w jego miejsce sadzić drzewo o innym gatunku, przede
wszystkim niższe.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa – Haibach podkreśliła, że mało jest zieleni
w przestrzeni zurbanizowanej i nie należy likwidować drzew. Zgłosiła wniosek, aby Urząd
Gminy sprawdził koszty likwidacji linii napowietrznej przy ul. Poziomkowej i zlokalizowania
jej w ziemi.
D. Torba potwierdził, że ZGK nie jest specjalistyczną firmą w zakresie cięć i pielęgnacji
drzewostanu. Zaznaczył jednak fachowość i przygotowanie merytoryczne Pana Pawła
Tomaszewskiego z ZGK. Ponadto, D. Torba poinformował, że niektóre cięcia drzew, które
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wchodzą w kolizję z liniami energetycznymi dokonuje spółka ENEA, jako właściciel tych
linii.
Radny K. Pilas przedstawił propozycję złożenia wniosku do budżetu gminy
ws. zabezpieczenia środków na likwidację linii napowietrznych na terenie gminy.
M. Męczyński zgłosił propozycję, aby dokonywać nasadzeń drzew tam gdzie jest to
możliwe „na zapas”, tj. jeszcze przed wycinką drzewa. Pomysł ten poparła A. Ankiewicz.
D. Torba zaproponował, aby radni wnioskowali do budżetu na 2016 r. o zwiększenie
środków finansowych na nasadzenia drzew.
A. Ankiewicz podniosła kwestię wycinki topoli w pasie drogowym ul. Obornickiej.
Zaproponowała, aby dokonać nasadzeń jeszcze zanim zostanie zrealizowana wycinka.
D. Torba poinformował Komisję, że Gmina składając wniosek do Starostwa Powiatowego
o wycinkę drzew przy ul. Obornickiej wskazała lokalizację miejsc, gdzie zostaną dokonane
nasadzenia. Wybór miejsc, gdzie możliwe są nasadzenia często z przyczyn technicznych jest
dość trudny.
M. Męczyński zaznaczył, że roślinność przydrożna powinna być niska, o charakterze
krzewiastym, aby była jak najbliżej drogi. Podał przykład Wielkiej Brytanii, gdzie jest
dokonywane bardzo dużo nasadzeń tego rodzaju roślinności w pasach drogowych, choćby
z powodu izolacji od hałasu, jaką stwarza taka roślinność.
D. Torba poinformował, że plan zagospodarowania zieleni dla całej ulicy musi być ujęty
w budżecie gminy.
Radny P. Tyrka stwierdził, że roślinność rosnąca zbyt blisko jezdni wpływa raczej
niekorzystnie na poziom bezpieczeństwa.
A. Ankiewicz złożyła propozycję, aby Komisja wnioskowała o sprawdzenie poziomu
środków finansowych w budżecie na nasadzenia w 2015 r. i ile nasadzeń udało się
zrealizować dotychczas. Przewodnicząca Komisji poparła tę propozycję.
M. Męczyński dopytywał czy plany zadrzewienia sporządzane przez Gminę dotyczą tylko
pasów drogowych czy też innych terenów gminnych.
D. Torba poinformował, że plany takie są realizowane przede wszystkim przy okazji
realizacji inwestycji.
A. Ankiewicz przywołała przykład sprzed 4 lat dot. zbyt radykalnej przycinki drzew
na terenie gminy.
Radny K. Pilas zaznaczył, że trzeba potrafić przycinać drzewa i zabezpieczać takie drzewa
środkami grzybobójczymi.
D. Torba poinformował, że w ramach cieć drzew przy ul. Poziomkowej był używany
środek grzybobójczy.
Przewodnicząca A. Targońska zwróciła uwagę, na wycinkę dębów w Biedrusku,
przy ul. Powstańców Wlkp., gdyż drzewa były bardzo stare i przyrodniczo wartościowe,
a odbyło się to bez konsultacji społecznych i mieszkańcy są zaskoczeni.
Radny G. Łukszo poinformował, że z danych otrzymanych od Referatu Budowlano
– Inwestycyjnego UG wynika, że wycinka tych drzew była niezbędna dla realizacji
inwestycji.
M. Męczyński zaznaczył, że kwestia wycinki drzew, nawet związanej z realizacją
inwestycji powinna być poddana konsultacjom społecznym już na etapie projektowania,
np. zebranie wiejskie czy osiedlowe w takiej sprawie.
Radny W. Korytowski podał przykład, kiedy w ramach konsultacji społecznych
związanych z inwestycją drogową udało się uratować drzewa.
Radny G. Łukszo stwierdził, że inwestycja w ulicach m.in. Ogrodowej i Powstańców
Wlkp. była planowana i projektowana 10 lat i być może, dlatego kwestia drzew została
pominięta.
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Według Radnego W. Korytowskiego to urzędnicy powinni monitorować sytuację czy
konieczność wycinki drzew jest uzasadniona i czy nie dochodzi do niepotrzebnej likwidacji
drzewostanu.
Radny K. Pilas stwierdził, że projektant również powinien w swojej pracy starać
się chronić drzewa przed wycinką.
D. Torba wyjaśnił Komisji kwestię nasadzeń kompensacyjnych z tytułu wycinki drzew
i opłat wynikających z braku dokonania przez Gminę takich nasadzeń.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska podniosła kwestię trawników w parku
przy os. Poziomkowym w Suchym Lesie. Wskazywała na konieczność częstszego koszenia,
sprzątania oraz dosiania trawy w niektórych miejscach.
D. Torba zadeklarował wyjaśnienie tej sprawy.
Radny R. Tasarz zaznaczył konieczność zwiększenia w budżecie gminy środków
na utrzymanie zieleni, aby w budżecie były środki dedykowane wyłącznie na zieleń.
Radny K. Pilas złożył propozycje, aby każdy plac zabaw oraz park na terenie gminy miał
swojego „opiekuna”, który będzie dbał o porządek i bieżące utrzymanie.
Radny W. Korytowski stwierdził, że na usługi utrzymania zieleni gminnej powinien być
ogłaszany przetarg, bądź konkurs ofert, nie ma konieczności, aby realizowało to zadanie
wyłącznie ZGK. W rejonie skrzyżowania ulic Rolnej i Bogusławskiego zieleń utrzymuje
firma zewnętrzna i robi to bardzo dobrze. Działania ZGK w zakresie utrzymania zieleni
pozostawiają wiele do życzenia.
Radny G. Rewers podkreślił, że firma zewnętrzna nie będzie wykonywała swoich usług
bezkosztowo i tym samym działania w tym zakresie są uzależnione od poziomu środków
w budżecie na utrzymanie zieleni.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska zgłosiła zastrzeżenia, co do sposobu cięć drzew
w parku przy os. Poziomkowym, dodatkowych nasadzeń, konieczność dokonania pewnych
przesadzeń roślin oraz nawierzchni ścieżek w parku.
Przewodnicząca A. Targońska zgłosiła wniosek do Urzędu Gminy o zweryfikowanie
legalności reklamy przy zbiegu ulic Szkółkarskiej i Stefańskiego oraz tablic na skwerku na
skrzyżowaniu
ulic
Młodzieżowej
i
Rolnej
przy
dębie.
Prośba,
aby
nie przedłużać zezwolenia na lokalizację tych tablic przy ul. Rolnej.
Radny K. Pilas złożył propozycję lokalizacji mniejszej tablicy w ww. miejscu, która
dotyczyłaby historii dębu.
Radny G. Rewers zgłosił propozycję, aby jedno z posiedzeń Komisji dotyczyło tylko
sytuacji na placach zabaw i wokół nich.
Radny R. Tasarz podniósł kwestię wyznaczania miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych na terenie gminy, gdyż jest ich zbyt mało.
M. Męczyński złożył propozycję dotyczącą stworzenia planu nasadzeń na nowo
powstających ulicach w Golęczewie. Jeżeli pozwalają warunki techniczne i nie ma kolizji
z infrastrukturą to roślinności przydrożnej powinno być jak najwięcej.
Radny W. Korytowski podkreślił, że w budżecie gminy jest za mało środków
na utrzymanie zieleni i pojawia się konieczność, aby na przyszły rok zwiększyć środki na ten
cel i ująć w budżecie konkretne zadania.
Radny G. Łukszo zaproponował, aby w przyszłym budżecie zwiększyć środki
na utrzymanie placów zabaw, gdyż panuje na nich bałagan i być może pomysł, aby place
miały swoich opiekunów jest warty realizacji.
Następnie Przewodnicząca Komisji A. Targońska przeszła do omawiana pkt. 7 obrad
Komisji – sprawy bieżące.
Przewodnicząca w tym punkcie przedstawiła wnioski w poniższych kwestiach:
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 uprzątniecie terenu przy śmietnikach w pasie drogowym ul Truskawkowej przy os.
Poziomkowym,
 Złotniki, ul. Czołgowa – uprzątnięcie terenu.
Przewodnicząca poinformowała o odpowiedzi przekazanej Komisji przez M. Bulińskiego
– Zastępcę Wójta Gminy Suchy Las w kwestii reklam zgłoszonych na poprzednim
posiedzeniu Komisji oraz o odpowiedzi z Urzędu Gminy w sprawie wyników badań
geologicznych terenu przy Kościele w Suchym Lesie.
Radny K. Pilas zaznaczył, że Kościołowi nic nie grozi, ale pod pewnymi warunkami.
Przewodnicząca A. Targońska zwróciła uwagę na kwestię badań zawartości cieków i wód
gruntowych wokół wysypiska śmieci.
Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek do Urzędu Gminy o udrożnienie kanalizacji
deszczowej na parkingu przy Kościele w Suchym Lesie. Prośba o przygotowanie informacji,
jakie są konieczne warunki, aby parking i teren plebanii nie były zalewane i żeby
odwodnienie parkingu było prawidłowe.
A. Ankiewicz zaznaczyła, że z jej wiedzy wynika, że kanały deszczowe w rejonie
Kościoła były oczyszczane w 2014 r., ale nie są odpowiednio wydajne, gdyż mają zbyt małą
przepustowość.
Przewodnicząca Komisja A. Targońska złożyła wniosek do Urzędu Gminy o wyjaśnienie
poniższych kwestii:
- braku drogi w ul. Rzemieślniczej na wysokości posesji 8, 8a i 10 (pomimo ułożenia płyt
w tej ulicy,
- ul. Powstańców Wlkp., brak wjazdów na posesje po jednej stronie ulicy, na odcinku
od ul. Jagodowej do ul. Borówkowej,
- zły stan techniczny budynków stacji kolejowej w Golęczewie; jakie są plany Urzędu
Gminy w tej sprawie.
- umieszczenie na liście do wymiany/ zakupu wiaty przystankowej przy ul. Powstańców
Wlkp., na wysokości os. Poziomkowego.
D. Torba poinformował, że Urząd Gminy planuje przegląd wiat na terenie gminy,
zwłaszcza w Golęczewie i Biedrusku. Środki na wymianę wiat są ograniczone, a są wiaty,
które są w bardzo złym stanie technicznym i muszą być wymienione.
W pkt. 8 posiedzenia Komisji – wolne głosy i wnioski wypowiedzi rozpoczął Radny
K. Pilas, który poinformował Komisję o wyznaczonym miejscu na ognisko w pobliżu Górki
Saneczkowej, które posiada swój regulamin wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy
i zaprosił do korzystania z tego miejsca. Jednocześnie Radny wyraził swoje zadowolenie
ze współpracy z Referatem Komunalnym UG w tej kwestii.
Radny K. Pilas poinformował o braku wody płynącej w Rowie Złotnickim.
Radny R. Tasarz podkreślił, że uchwała Rady Gminy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminie przewiduje zakaz palenia ognisk w okresie od 15.04 do 15.10 każdego roku. W
związku z tym, Straż Pożarna będzie nakładać mandaty osobom palącym ogniska przy górce
saneczkowej. Radny zgłosił wniosek o uregulowanie kwestii tej sprzeczności.
D. Torba zaznaczył, że powodem wyznaczenia miejsca dla palenia ognisk były wypadki
nielegalnego palenia ognisk w parku przy ul. Szkółkarskiej. Wyznaczono jedno miejsce
do palenia ognisk, aby ograniczyć ogniska nielegalne.
Radny R. Tasarz podkreślił, że należy zmienić zapisy wspomnianej uchwały, gdyż
występuje sprzeczność pomiędzy zapisami tej uchwały, a regulaminem wydanym przez Wójta
Gminy.
Radny K. Pilas zaznaczył, że złoży zapytanie na najbliżej sesji do Wójta Gminy w kwestii
zapisów uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie palenia ognisk.
Radny P. Tyrka zaznaczył, że należałoby wyznaczyć kolejne miejsca przeznaczone
do bezpiecznego palenia ognisk w innych miejscowościach.
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Radna M. Salwa – Haibach i Radny K. Pilas zgłosili wniosek o przygotowanie
na najbliższą sesję, tj. dnia 28.05.2015 r. projektu zmiany uchwały ws. utrzymania porządku
i czystości w gminie, dostosowującej jej treść do zarządzenia Wójta, aby w sposób legalny
mogły mieć miejsce ogniska w wyznaczonym miejscu. Porządek obrad sesji 28.05.2015 r.
powinien zostać uzupełniony o projekt tej uchwały.
Radny R. Tasarz podkreślił, że Straż Pożarna jest zobowiązana do przestrzegania
obowiązujących przepisów i będzie wykonywała swoje obowiązki bardzo rzetelnie.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji A. Targońska
zamknęła posiedzenie o godzinie 18:40 w dniu 26.05.2015 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska
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