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Protokół
Ze wspólnego posie ďzenia Komisj i Budżetu, Finansów

i Inicjatyw Gospodaľczych oľaz Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu
Przestrzernnego i Ochrony Srodowiska
z dnia 21 listopada2016 r.
Komisji BFiIG

Stan

-

Stan Komisji GKPPioŚ

_

8 radnych

Obecnych

8 radnych

Obecnych

-

5 radnych
6 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Poľządek posĺedzenia:

1.

Sprawy organizacyjne:

a)
b)
c)

2.

otwaľcieposiedzenia;
stwierdzenie pľawomocnościobrad;
przedstawienie poľządku obrad.

Informacja dotycząca zaawansowaniarealizacji zadań inwestycyjnych zapisanych
w budżecie na20l6 r. _ wykonanie finansowe i rzeczowe.

3.
4.

ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście(wodociągi i kanalizacja).
Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wysokościstawek zazbíorowe zaopatrzenia
wody i odprowadzanie ścieków.

5.

Ad.

Zarknięcie obrad.

1

W dniu 2l

r. o

listopada 2016

godz. I7:0O

w

Resursie

w

Żyraľdowie odbyło

się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodaľczych oraz Komisji

Gospodaľki Komunalnej, Planu Przestrzenrlego i ochľony Śľodowiska RMZ.
Przebieg spotkania zostú' zaľej estľow any na nośnikuelektľonicznym.

Posiedzenie otworzył

i

prowadził Pan Ryszard Mirgos Pľzewodniczący Gospodarki

Komunalnej, Planu Przestľzennego

i

ochĺony Środowiska RMŻ. Powitał uczestników

spotkania i pľzedstawił zaproszonych gości.
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Ad.2
Informację đotyczącązaawansowania rcalizacji zadań inwestycyjnych zapisanych

i

Ízeczowe przedstawił Zastępca Prezydenta

MŻ Lucjan Krzysztof Chĺzanowski. Uczestnicy

spotkania podjęli dyskusję ww. sprawie.

w budżecie na 2016 r. _ wykonanie finansowe

Wyjaśniono wątpliwości, odpowiedziano na pýania.

4d.3,4
W dalszej częścispotkania Prezes PGK Hanna Bieżuńska przedstawiła i omówiła
prezentację dot. oceny realizacji inwestycji liniowych w mieście(wodociągi i kanalizacja)'
Co do tematu wypracowania opinii Komisji dot. wysokości stawek za zbiorowe zaopatrzenia
wody

i

i

odpľowadzenie ścieków Pani Prezes przedstawiła i omówiła śľednieceny wody

ścieków w Polsce w ostatnich latach. Również przedstawiła porównanie taľyf za wodę

i ściekiw ościennymi gminami.
otwarto dyskusję ww. spľawach. Wyjaśniono wątpliwości,odpowiedziano na pýania.

Ad. s

W związku z Wczerpaniem spľaw Pan Ryszaľd Miľgos Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej, Planu Przestľzennego i ochĺony Śľodowiska RMŻ podziękował
wszystkim zaudział w posiedzeniu komisji ĺ zaĺĺÝ,nýobrady.

Komisji

Pľzewodniczący
Planu Przestrzennego

1-

RMŻ

Mirgos

P

rotokó ł sp or ządziła: Marta
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