Protokół
z posieďzenia Komisji Gospodaľki Komunalnej,
Planu Przestrzerlnego i ochľony Śľodowiska RMZ

z dnia
Stan Komisji

14

listopađa}}l7r.
obecnych _ 5 ľadnych

GKPPioŚ _ 8 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego pľotokołu.

Poľządek posiedzenia:

l.

Spľawy organizacyjne:

a.
b.

c.

otwaľcieposiedzenia;
Stwierdzenieprawomocnościobrad;
Przedstawienie porządku obrad'

2. opiniowanie pľojektu uchwĄ w sprawie

przedłuŻenia czasu obowiązywania

dotychczasowychtaryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioľowe odprowadzanie ścieków.

3.
4.

ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście(wodociągi i kanalizacja).
Realizacja paľkingów prrydwoľcowych i dľóg roweľowych wľaz ze stacjami rowerowymi

-

I etap.

5.
Ad

Zamknięcie obrad.

1.

W dniu 14 listopada Ż0l7 r. o godz.17.00 w Resuľsie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie

Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestľzennego i ochrony Śľodowiska RMŻ. otworzył
je i poprowadził Radny Ryszaľd Mirgos, Pľzewodnicący Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu
Pľzestrzennego

i

ochrony Środowiska RMZ. Powitał uczestników spotkania

i

pľzedstawił

zapÍoszonych gości.

Ad2.i3.
Pani Hanna Bieżuńska, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, wyjaśniła,jak
wygląda sytuacja pľawna w związku z nową ustawą Prawo wodne' a także dodała, Że przedłuŻenie

taryf przed wejściem w Ęcie ustawy umożliwi ich obowiązywanie do końca czerwca. Pozwoli
to Pľzedsiębiorstwu Gospodaľki Komunalnej na przygotowanie kalkulacji i pľojektu taryf na kolejne
lata, któľe będą pľzyjmowane

w sposób inny niŻ dotychczas.

Pľzedstawiła również infoľmacje

na temat realizacji inwestycji liniowych w mieście; głos zabrała również Pani WiesławaZawadzka
z Jednostki Realizującej Projekt w PGK, któľa uzupełniła przekaTryane informacje oľaz odpowiadała
na pytania ľadnych.
Posiedzenie Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu Przestrzennego i ochľony Śľodowiska RMZ

-
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W toku dyskusji radni dyskutowali o przygotowanych materiałach, o kalkulacji utrzymania
stawek,

z

o ogľaniczeniach w ľozwoju Pľzedsiębiorstwa po wejściu w życie nowej ustawy, o

tym,

częgo wynikają obecne taryfy, o ubiegłoľoczne podwyżce taryf . Poľuszono również tęmat działań,

które będą wykonane w ramach Pľojektu pn' ,,Gospodarka wodno-ściekowa w mieścieŻyrardőw *
etap III", atakże czasu ich rcalizacji. Dociekano,

jaki procent Miasta jest pokryty siecią wodociągową,

atakże jakiejest zainteresowanie mieszkańców przyłączaniem się do sieci ijak można je zwiększyó.

Członkowie Komisji w głosowaniu pozyĘwnie zaopiniowali pľzedłoŹony pľojekt uchwaý
5 głosami ,,Za", przy bľaku głosów

''pľZeciw''

i ,,wstrzymuję się''.

Ad 4.
Informacje przedstawił Pan Andrzej Kuciński

z Wydziału InwesĘcji. Mówił o

parkingów przydwoľcowych, o możliwościpľzejęcia parkingu od PKP,

rozbudowy parkingów. Wymienił również inwestycje związane
wyjaśniając,które

z nich

ze

a także o

wykonaniu

perspektywie

ścieżkamiľoweľowymi'

są realizowane, na wykonanie których ogłoszono przetargi, a któľe będą

realizowane w przyszłości.

W toku dyskusji

poľuszono kwestię konarów dľzew zwisających nad paľkingiem przy

ul. Towarowej, ograniczeń w czasie parkowania czy możliwościwyłonienia operatora parkingów,
który sprawdzałby ważnośćbi|etów osób, któľe korzystają z parkingów przeznaczonych dla klientów

PKP.

Ad

5.

Radny Ryszaľd Mirgos, Przewodniczący Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu
Pľzestľzennego i ochrony Śľodowiska RMŻ podziękował uczestnikom spotkania za udział
w posiedzeniu izamknął obrady.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu .
Przestrzennego i ochľony Srodowiska RMZ

Radny Ryszard Mirgos

Pľotokół spoľządziła:Doľota Rdest
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu PľzestľZennego i ochľony Środowiska RMŻ
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