BRM-III.0012.4.12.2020

Protokół 27/VIII/2020
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
z dnia 16 grudnia 2020 roku, przeprowadzonego w trybie zdalnym

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Monika
Kwiatkowska. W obradach Komisji uczestniczyło 9. radnych zapewniając tym samym wymagane kworum.
Listy radnych obecnych na posiedzeniu stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o nowych dokumentach przekazanych przez
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia przez Komisję:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego
(aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp.
z o.o. z siedzibą w Lublinie (druk nr 962-1).
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku posiedzenia jako punkt 17
w głosowaniu - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
• Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 947-2).
• Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
Lublin na 2020 rok (druk nr 931-2).
• Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady
Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 932-2).
Więcej wniosków formalnych dotyczących zmian w porządku posiedzenia Komisji nie
zgłoszono.
•

Realizacja porządku posiedzenia:
1. Informacja dotycząca planów i działań Wód Polskich na rzecz Zalewu Zemborzyc-

kiego w zakresie jego całościowej rewitalizacji i przebudowy.
Przewodnicząca Komisji podziękowała za obecność pani Agnieszce Szymuli, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie i panu Dawidowi
Kosteckiemu, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.
Pan Dawid Kostecki przedstawił radnym prezentację dotyczącą tematu przebudowy i rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego. Temat ten był wcześniej omawiany podczas konsultacji naukowych z lubelskim środowiskiem naukowym oraz przedstawicielami władz, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska
i tych związanych na co dzień z Zalewem Zemborzyckim. Na zadanie inwestycyjne
składają się: - pogłębienie czaszy zbiornika na pow. 280 ha; - budowa zbiornika
wstępnego o pow. 35 ha; - kompleksowa przebudowa zapory czołowej - przebudowa przepompowni P2 z zaporą boczną; - ubezpieczenie ogroblowania prawego
wstecznego rz. Bystrzycy; - budowa centrum edukacyjnego. Celem inwestycji jest
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przywrócenie Zalewowi następujących funkcji: - rekreacyjno-sportowej; - przeciwpowodziowej i retencyjnej; - energetycznej (pobór wody na potrzeby Elektrociepłowni Wrotków); - hydrologicznej (zasilenie podziemnego zbiornika wody pitnej);
- wędkarskiej. W harmonogramie realizacji istotne są dwie daty: - 15.12.2021 roku
(zakończenie czynności formalno-prawnych); - początek 2022 roku (rozpoczęcie
prac budowlanych). Powstanie analiza fizykochemiczna dna zbiornika dzięki wykonanym już 160 odwiertom, 15 m głębokich od lustra wody. Analiza ma zweryfikować ostatecznie, który wariant pogłębienia zalewu będzie właściwy. Pierwszy wariant zakłada usunięcie osadów dennych wielkości 1,3 mln metrów sześciennych
w trakcie prowadzonych prac inwestycyjnych na zbiorniku, który będzie normalnie
eksploatowany. Drugi z wariantów zakłada usunięcie ponad 6 mln metrów sześciennych osadów przy spuszczeniu wody ze zbiornika. Sama inwestycja ma charakter wielopłaszczyznowy w obu wariantach, bo nie dotyczy tylko odmulenia samego zbiornika, ale również budowy zbiornika wstępnego czy modernizacji zapory
czołowej. Dzięki tym badaniom poznano wstępnie budowę geologiczną zbiornika,
stan zamulenia, stan zanieczyszczenia osadów pod kątem metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz PCB (polichlorowane bifenyle) i możliwości wykorzystania ich na cele budowlane lub do rekultywacji biologicznej odpadów wydobywczych i zwałowisk. Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała,
że Zalew Zemborzycki wraz z terenami przyległymi nie jest miejscem o wysokich
wartościach przyrodniczych w skali krajowej czy regionalnej, a co najwyżej w skali
lokalnej. Obszar nie ma istotnego znaczenia dla populacji lęgowych, natomiast
znacznie większe dla gatunków przelotnych i nie jest miejscem grupującym szczególnie cennych gatunków ryb lub płazów, co pozwala sądzić, że uwarunkowania
środowiskowe nie będą blokować procesu inwestycyjnego. Technologia poboru
osadów będzie zależeć od wyboru wariantu pogłębienia zalewu: - wydobywanie
(kopanie) za pomocą koparek z odsłoniętego dna zbiornika; - bagrowanie (wydobywanie za pomocą koparek chwytakowych); - spuszczanie wody ze zbiornika
spustami dennym i płukanie naturalnym przepływem rzeki; - zasysanie wody
z osadami za pomocą pogłębiarek ssących (refulerów) i późniejszy transport rurociągami do kontenerów (przy zachowaniu normalnego poziomu piętrzenia). Przy
wariancie zakładającym pozostawienie wody w zbiorniku pogłębianie odbędzie się
z wykorzystaniem refulerów i pompy zatapialnej, umożliwiającej tłoczenie osadów
na odległość do 3 km. Technologia odwadniania osadów: - pobieranie osadu (refulery); - flokulacja (zagęszczenie); - odwodnienie (sedymentacja); - zagospodarowanie odwodnionego osadu (w kontenerach syntetycznych). Osady nie zakwalifikowane jako odpad zanieczyszczony można będzie wykorzystać do: - nawożenia
w rolnictwie; - rekultywacji terenów zdegradowanych (np. kopalnia Bogdanka,
z uwagi na dostępność transportu kolejowego); - produkcji energii w procesie spalania (przy dużej zawartości materii organicznej i wydobyciu torfów); - budowy budowli hydrotechnicznych takich jak wały przeciwpowodziowe czy nabrzeża.
Po zakończeniu prezentacji pan Dawid Kostecki odpowiadał na pytania radnych.
Przebudowa zapory czołowej wynika z jej stanu – Centrum państwowej służby do
spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących określiło stan zapory zaledwie jako dostateczny. Obecnie zapora czołowa nie ma tzw. upustów dennych i dla bezpieczeństwa powodziowego Lublina przebudowa jest konieczna. Wykonawca zapewnia, że refulery powinny sobie poradzić z pozostałościami po korzeniach drzew.
Problem odbioru wody z roztopów z terenów przed ulicą Cienistą i jej oczyszczania z pestycydów będzie rozwiązywany przez innego wykonawcę i będzie
uwzględniany w toku dalszych prac. Pani Agnieszka Szymula wyjaśniła na jakim
etapie znajduje się proces przekazywania gruntów pod zbiornik wstępny i wyraziła
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przekonanie, że nie opóźni on inwestycji, tak jak i proces przekazania zapory czo łowej. Pani dyrektor zaznaczyła, że od początku projektu rewitalizacji i przebudowy
Zalewu Wody Polskie prowadzą wszystkie działania w sposób transparentny i ze
względu na wielkość i znaczenie projektu dla miasta zaapelowała o poparcie
do radnych, władz miasta, władz okolicznych gmin i innych lubelskich środowisk
związanych z Zalewem Zemborzyckim. W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Komisji poleciła zapisanie w protokole, że Komisja zapoznała się
z przedmiotową informacją.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk

nr 918-1) wraz z autopoprawką (druk nr 918-2) po zapoznaniu się z uchwałami
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej.
Radni odnosząc się do złożonych przez siebie na poprzedniej komisji propozycji
zmian do budżetu, zgłaszali inne potrzeby inwestycyjne w swoich dzielnicach, które nie znalazły się w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Pan Artur Szymczyk ustosunkował się do zgłaszanych potrzeb: - poprawa zabytkowego drzewostanu na cmentarzu w Zemborzycach będzie finalizowana ze środków Miejskiego
Architekta Zieleni, a nie ze środków Miejskiego Konserwatora Zabytków; - aktualizacja dokumentacji do budowy ul. Zamenhoffa na odcinku od ul Staffa do Sierpińskiego jest na ukończeniu, ale nie może składać konkretnych deklaracji do tej inwestycji w związku z pandemią; - będą przeprowadzone zmiany związane z organizacją ruchu na ul. Zemborzyckiej; - na remont, a nie przebudowę ul. Herberta na
odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego jest przeznaczony 1 mln zł.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na lata

2021-2045 (druk nr 919-1) wraz z autopoprawką (druk nr 919-2) po zapoznaniu
się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie
uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

(druk nr 931-1) wraz z autopoprawką (druk nr 931-2).
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia

19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 932-1) wraz z autopoprawką (druk nr 932-2).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 299/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia

19 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Lublin w latach 2016 - 2022 (druk nr 933-1).
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W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieru-

chomości budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis (druk nr
929-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieru-

chomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku
z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (druk nr 9301).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieru-

chomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie (druk nr 9281).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obni-

żenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin, w związku
z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (druk nr 952-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
11. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody (druk nr 925-1).

W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
12. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomników przyrody (druk nr 926-

1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
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13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do projektu partnerskiego

pn „MOVE IT like Lublin - a Chisinau public transport sustainable development initiative” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Local
Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020 (druk nr 954-1).
Pani Ewelina Graban, kierownik referatu ds. wspierania i realizacji programów
i projektów międzynarodowych z Centrum Współpracy Międzynarodowej wyjaśniła, że przedmiotowy projekt partnerski z miastem Kiszyniów w Mołdawii nie wymaga zaangażowania finansowego ze strony Gminy Lublin. Liderem projektu jest
Miasto Kiszyniów, a rolą Lublina jest udzielanie wsparcia merytorycznego oraz
przekazanie swoich doświadczeń przy wdrażaniu skutecznych i nowoczesnych
rozwiązań służących rozwojowi transportu publicznego w Kiszyniowie. W ramach
projektu przewidziano szereg działań, których bezpośrednim beneficjentem będzie
Gmina Lublin, tj.: udział w wizytach studyjnych w Pradze oraz Amsterdamie - miastach, które wdrażają nowoczesną politykę transportową, udział w międzynarodowych targach komunikacyjnych w Kielcach i Brukseli w celu poszerzania wiedzy
w zakresie nowych rozwiązań technicznych w transporcie zbiorowym oraz przeprowadzenie kosztownych badań marketingowych dotyczących komunikacji miejskiej, bez angażowania środków budżetu Miasta Lublin. W ramach projektu planowane jest także zorganizowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 729/XXII/2020 Rady Miasta Lublin

z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin (druk nr 960-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 730/XXII/2020 Rady Miasta Lublin

z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 961-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
16. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Lublinie w pobli-

żu ulic: E. i K. Wojtyłów, W. Z. Nałkowskich i F. Uhorczaka (druk nr 927-1) - projekt grupy radnych.
Radny Piotr Popiel, przedstawiciel projektodawców, poinformował Komisję, że powyższy projekt to projekt zaproponowany przez niego na ostatniej Sesji Rady Miasta Lublin w dniu 19 listopada 2020 roku i wyraził gotowość odpowiedzi na wszystkie pytania. W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad
projektem uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 3 głosy „za”, 1 „przeciw”,
5 „wstrzymujących się”.
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17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego

(aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp.
z o.o. z siedzibą w Lublinie (druk nr 962-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
18. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy

Lublin (druk nr 946-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w na-

jem lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin
(druk nr 947-1) wraz z autopoprawką (druk nr 947-2).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Spółdzielczości
Pracy 24 (druk nr 948-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej
/dr. doj./ (druk nr 950-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Farmaceutycznej
(druk nr 951-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 7 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
23. Informacja dotycząca warunków umowy dzierżawy nieruchomości położonych

w Lublinie przy ul. Przeskok i ul. Krochmalnej z Lubelską Akademią Futbolu.
Pan Arkadiusz Nahuluk, Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem, zgodnie ze
swoim zobowiązaniem złożonym na posiedzeniu Komisji w dniu 14 października
2020 roku, poinformował, że został zakończony pierwszy etap negocjacji pomiędzy gminą Lublin a Lubelską Akademią Futbolu. Po pięciu spotkaniach negocjacyjnych ustalono stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 4,6 tys. zł netto, któ-
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ra ma obowiązywać przez cały 30-letni okres trwania umowy. Stawka ta mieści się
w kwotach sugerowanych w opinii rzeczoznawcy majątkowego i w okresie obowiązywania umowy będzie podlegać aktualizacji zgodnie ze wzrostem inflacji. Ustalono wysokość kaucji zabezpieczającej wykonanie umowy na kwotę 20 tys. zł oraz
wysokość kary umownej na kwotę 500 tys. zł, w przypadku nie zrealizowania
pierwszego etapu inwestycji. Wynegocjowano nieodpłatne przejęcie przez Gminę
Lublin nakładów inwestycji, zrealizowanych przez dzierżawcę na przedmiocie
umowy, po jej wygaśnięciu. Wynegocjowano również prawo do korzystania ze zrealizowanych obiektów na preferencyjnych warunkach poprzez udostępnienie ich
młodzieży szkolnej. Szczegółowe warunki tego zobowiązania określi odrębne porozumienie, zawarte po zakończeniu inwestycji. Uzgodniono poddanie się przez
Spółkę egzekucji w zakresie: - do kaucji; - do wysokości kary umownej; - w zakresie przekazania gruntów Gminie Lublin w przypadku niewywiązaniu się przez
dzierżawcę z umowy; - w zakresie przekazania Gminie Lublin gruntów wraz z nakładami po zakończeniu umowy. Uzgodniono wstępnie terminy: - 15 stycznia 2021 r. to złożenie dokumentacji do Wydziału Architektury i Budownictwa;
- 30 września 2021 r. to zakończenie pierwszego etapu inwestycji i oddanie 4 boisk; - wrzesielub październik 2022 r. to zakończenie drugiego etapu inwestycji i oddanie następnych 3 boisk, balonu i wielofunkcyjnego budynku, ale jest to uzależnione od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji poleciła zapisanie w protokole, że Komisja zapoznała się z przedmiotową informacją.
24. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2021 rok.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Komisji poleciła zapisanie
w protokole, że Komisja przyjęła plan pracy w głosowaniu - 9 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
25. W ramach spraw wniesionych Przewodnicząca Komisji powiadomiła o informacji

przekazanej przez Biuro Partycypacji Społecznej dotyczącej projektu D-43 „Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów”, który wkrótce ma być zrealizowany przez MOSiR. Radni zgłosili konieczność uprzątnięcia dzikiego wysypiska
śmieci w okolicy ogródków działkowych przy ul. Nadrzecznej i ul. Robotniczej.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz.16.00 do godz. 18.25.

Protokołował

Przewodnicząca Komisji

/-/ Włodzimierz Królikowski

/-/ Monika Kwiatkowska
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