P R O T O K Ó Ł Nr 10/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się w dniu
21 listopada 2019 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 21 listopada 2019 r. było transmitowane i zostało udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.strykow.pl/?a=9102
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strykowie odbyła posiedzenie w składzie:
1. Jakub Mielczarek
- Przewodniczący
2. Mateusz Słojewski - Zastępca Przewodniczącego
3. Marek Gierat
- członek
4. Damian Perek - członek
5. Jarosław Włodarczyk - członek
Porządek posiedzenia:
1. Informacja Dyrektora Z. G. K. i M. w Strykowie dotycząca działalności PSZOK.
2. Sprawy różne z zakresu merytorycznego działania Komisji.
Głosowanie za przyjęciem porządku posiedzenia : 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących
Ad. pkt 1
Pan Wacław Walak Dyrektor Z. G. K. i M. w Strykowie przedstawił informację dotyczącą
działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Od 25 marca 2015 r. obowiązuje regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Strykowie na ul. Batorego 25, który jest prowadzony przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.
Harmonogram pracy PSZOK :
 wtorek - piątek w godzinach 9:00 -17:00 ,
 w soboty w godzinach 8:00 -16:00.
Do PSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą
bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak:
 papier,
 szkło (butelki, słoiki, naczynia szklane itp.),
 tworzywa sztuczne,
 opakowania wielomateriałowe (w tym kartony po mleku),
 metal,
 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i
żywopłotów) oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 odpady niebezpieczne,
 opakowania po farbach i lakierach,
 przeterminowane leki i chemikalia,
 zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 zużyte opony.
Do PSZOK nie są przyjmowane odpady:
 niebezpieczne odpady budowlane zawierające: azbest, papę, smołę lub substancje
smoło podobne,
 pochodzące z działalności gospodarczej,
 pochodzące od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego
źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców,
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przy czym za takie uznane będą ilości przekraczające o 100% średnie wskaźniki
wytwarzania odpadów komunalnych, określone w WPGO dla województwa
łódzkiego,
 części samochodowe, w tym szyby samochodowe.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa udzielił informacji dotyczących funkcjonowania
PSZOK.
W trakcie posiedzenia Członkowie Komisji zadawali pytania dotyczące funkcjonowania
PSZOK , na które odpowiedzi udzielił Pan Wacław Walak oraz Pan Witold Kosmowski
Burmistrz Strykowa.
Komisja poprzez głosowanie przyjęła informację dotyczącą działalności PSZOK: 4 głosy za
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Ad. pkt. 2
W sprawach różnych Radny Jarosław Włodarczyk mówił o awariach występujących na
wodociągu oraz o brudnej wodzie płynącej z kranów już po usunięciu awarii oraz o
zmiennym ciśnieniu występującym w wodociągu.
Odpowiedzi na przedstawiony problem udzielił Pan Wacław Walak Dyrektor Z. G. K. i M. w
Strykowie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Z.Kubiak.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Strykowie
Jakub Mielczarek
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