P r o t o k ó ł Nr 2
z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania
Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu
odbytego w dniu 13 stycznia 2015r.

Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 1 Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
Miasta Radomia na 2015r – druk Nr – 22 w części dot. ochrony środowiska.
3. Propozycje członków Komisji do planu pracy na 2015r. i zatwierdzenie planu
pracy Komisji na 2015r.
4. Sprawy róŜne.
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji w/g listy obecności, która stanowi
załącznik do protokółu.
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Kazimierz Woźniak –
Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków Komisji oraz
zaproszonych gości..
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
który został przyjęty jednogłośnie.
Ad.1. Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2. Przewodniczący Komisji udzielił głosu GraŜynie Krągły - Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, która zreferowała
projekt uchwały zawarty na druku:
- nr 22 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015r. w
części dot. ochrony środowiska. GraŜyna Krugły poinformowała Radnych, Ŝe
zwiększenie planu dochodów w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona
środowiska w kwocie
170 000 w zadaniach własnych gminy dotyczy części
płatności końcowej dla projektu pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w
Radomiu” dofinansowanego ze środków umijnych i jest wynikiem zmiany
dofinansowania zaplanowanego w 2014 dla tego zadania. Przewodniczący Komisji
rozpoczął dyskusję, wobec braku pytań zarządził głosowanie.
Radni jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały
Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – druk Nr 22 w sprawie wprowadzenia
zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015 rok w części dot. ochrony środowiska.
O p i n i a Nr 3/3
Opinia Komisji w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
Ad.3. Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję planu pracy komisji na 2015r.
i rozpoczął dyskusję. Radny Andrzej Kosztowniak zaproponował, aby Komisja zajęła

się tematem inwestycji Park Stary Radom. Przewodniczący uwzględnił wniosek
Radnego, dodając, Ŝe w tym zagadnieniu moŜna zwołać połączone komisje:
Gospodarki, Rozwoju
i Ochrony i Kształtowania Środowiska. Przewodniczący
zakończył dyskusję i zarządził głosowanie. Komisja jednogłośnie przyjęła Plan Pracy
Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska na 2015r.
Plan Pracy Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska na 2015r. stanowi załącznik
do protokołu.
Ad.4.
I. Przewodniczący zapoznał Radnych z odpowiedzią Prezydenta Miasta Radomia
w sprawie wniosku Nr 1 Komisji z dnia 18.12.2014r. dotyczącego realizacji II etapu
rozbudowy schroniska dla zwierząt w Radomiu. Według pisma Gmina Miasta
Radomia nie posiada obecnie dokumentacji projektowej na rozbudowę schroniska
oraz ,Ŝe w najbliŜszym czasie nie planuje jego rozbudowy. Przewodniczący
rozpoczął dyskusję. Radny Zbigniew Neska zapytał czy posiedzenie Komisji
dotyczące schroniska w planie jest wyjazdowe. Przewodniczący potwierdził, Ŝe tak
zaplanował.
Radny Andrzej Kosztowniak zaproponował, aby po wizycie w schronisku wrócić do
tematu rozbudowy bądź zakupu nowych boksów dla zwierząt. GraŜyna Krugły
poinformowała Radnych, Ŝe Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które
w imieniu Gminy prowadzi schronisko ze swoich obowiązków wywiązuje się bardzo
dobrze, ale pomimo systemu adopcji zwierząt, które trafiły do schroniska, sterylizacji
oraz czipowania schronisko jest nadal przepełnione. Komisja przyjęła odpowiedź do
wiadomości. Pismo stanowi załącznik do protokołu Nr 1.
II. Przewodniczący zapoznał Radnych z pismem Klubu Przyrodników Regionu
Radomskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej 2
drzew uznanych za pomnik przyrody w parku im. Tadeusza Kościuszki
pozostających pniami. Klub zwraca się z wnioskiem o pozostawienie pni po tych
drzewach w parku, deklaruje obserwację Ŝycia gatunków organizmów na pniach i
prowadzenie badań.
GraŜyna Krugły poinformowała Radnych, Ŝe wniosek ten został przekazany do
Zakładu Usług Komunalnych celem realizacji.
Przewodniczący zabierając głos stwierdził, Ŝe Komisja przychyla się do wniosku pod
warunkiem zawieszenia na pniach tabliczek ze stosowną informacją..
pismo
Klubu
Przyrodników
Regionu
Radomskiego
Komisja
przyjęła
do wiadomości.
III. Przewodniczący zapoznał radnych z pismem Klubu Przyrodników Regionu
Radomskiego
z dnia 22.12.2014r. do Prezydenta Miasta Radomia w sprawie
wycinki drzewostanu w Parku „Obozisko”, Placu Jagiellońskim i na skwerze przy ul.
Romualda Traugutta oraz z odpowiedzią Prezydenta Miasta Radomia na powyŜsze
pismo z dnia 05.01.2015r. Komisja przyjęła pismo do wiadomości. Pisma stanowią
załącznik do protokołu.
Następnie radny Zbigniew Neska zasygnalizował, Ŝe na ulicy Alei Solidarności uschły
wszystkie nasadzenia.
Pani GraŜyna Krągły udzielając wyjaśnienia stwierdziła, Ŝe po trzech latach Gmina
będzie odbierała wykonane zadanie - wtedy zaŜyczymy sobie wymiany martwych
drzew na Ŝywe. Koszty ponosi firma nasadzeniowa.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący uzgodnił z Radnymi stały termin
posiedzeń Komisji - ustalono, Ŝe będzie to wtorek godz. 15.15 na tydzień przed
zaplanowaną sesją.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak

