P r o t o k ó ł Nr 4
z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania
Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu
odbytego w dniu 24 marca 2015r.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu Nr 2 i 3 Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2015r.” - druk Nr – 45,
- wprowadzenie zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok w dziale 900 druk Nr 60.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy różne.
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.
Protokołu Nr 2 i 3 Komisji został przyjęty jednogłośnie („za 4”).
Ad.pkt 2. W tym punkcie Przewodniczący Komisji udzielił głosu obecnej na
posiedzeniu Pani Grażynie Krugły - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UM, która zreferowała projekt uchwały zawarty na druku Nr 45 w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2015r.”
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Miejska
w Radomiu zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Przygotowany
na 2015 rok Program obejmuje swoim zakresem realizację następujących zadań:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami , w tym dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt,
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,

- znakowanie zwierząt.
W 2015 roku znakowaniem objęte zostaną psy. Ich właściciele na zasadzie
dobrowolności będą mogli trwale oznakować swoje zwierzę poprzez wszczep[pienie
tzw. czipa. Koszty znakowania zwierząt ponosi Gmina Miasta Radomia.. W 2015r.
na zadanie to w budżecie Gminy Miasta Radomia zabezpieczone środki w wysokości
961 tys.zł. Wykonanie i kontrola założeń Programu spoczywa na Prezydencie Miasta
Radomia. Projekt Programu był konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
organizacjami pozarządowymi i zarządcami obwodów łowieckich działających na
terenie Radomia.
Przewodniczący otworzył dyskusję. W czasie dyskusji nie zgłoszono żądnych uwag
do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym projekt uchwały został poddany pod głosowanie - przyjęto
jednogłośnie („za” 5) – opinia pozytywna.
Następnie Komisja zaopiniowała projekt uchwały zawarty na druku Nr 60 w sprawie
wprowadzenie zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok w części dot. ochrony
środowiska. – przyjęto jednogłośnie („za 5”) – opinia pozytywna
O p i n i a Nr 5/6.
Ad.pkt.3
W tym punkcie Komisja przyjęła do wiadomości n/w pisma Klubu
Przyrodników z dnia 17 lutego 2015r.:
1. Pismo . znak: KPRR-II/2/2015 z dnia 17.02.2015r plus odpowiedź z-cy Dyrektora
ZUK z dnia 17.03.2015r .znak: ZUK 1023.2015.GL dot, wywieszenia sztucznych
schronień dla ptaków i nietoperzy w Parku „Obozisko”,
3. Pismo KPRR-II/3/2015 z dnia 16.02.2015r. ,kierowane do Prezydenta Miasta
Radomia w sptawie zwiększenia zasobów zieleni miejskiej oraz opracowanie
sprawnego i skutecznego systemu zarządzania zielenią miejską.
2. Pismo znak: KPRR_II/4/2015z dnia 16.02.2015r. plus odpowiedź Prezydenta
Miasta z dnia 03.03.2015r.,znak: KP-I.1431.22.2015.EM dot. wycinki drzew na
terenie zieleni miejskiej.
3, Pismo znak: KPRR_II/5/2015z dnia 16.02.2015r. kierowane do Prezydenta Miasta
Radomia dot. udostępnienia planu zmian dot. przewidywanego kształtu Parku
„Gołębiów”.
4. Pismo znak: KPRR-II/6/2015 z dnia 17.02.2015r . kierowane do Prezesa MOSiR
w Radomiu dot. uwzględnienia w harmonogramie i sposobie przeprowadzenia robót
związanych z utrzymaniem obiektu zachowanie wysokich walorów przyrodniczych
stawów kolmatacyjnych.
5. Odpowiedź Dyrektora Wydziału Inwestycji kierowana do Klubu Przyrodników
z dnia 27.02.2015r. , znak: In.I.7013.1.2.2015MD dot. wzbogacenia istniejących
w Radomiu terenów zielonych w tablice informujące o faunie i florze występującej
w radomskich parkach.
Pisma stanowią załącznik do protokołu.
Ad.pkt.4
W tym punkcie Przewodniczący Komisji zaproponował spotkanie przy
udziale przedstawicieli MPU, Wodociągów Miejskich i Klubu Przyrodników, celem
przeanalizowania tematu
dot. przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej
i przygotowanie harmonogramu powstania cieku wodnego na Borkach.
Termin posiedzenia ustalono ok. 21 kwietnia 2015r.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak

