Sprawozdanie Komisji Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej z zakresu między sesyjnego
to jest od 29 marca do 28 kwietnia
31 marca brałam udział w posiedzeniu społecznej Komisji Mieszkaniowej
1 kwietnia wraz z radną Ewą Klepczyńską brałam udział w szkoleniu zorganizowanych przez
krośnieński Urząd Skarbowy odnośnie wypełnianie oświadczeń majątkowych
3 kwietnia wraz z radną Grażyną Myśliwiec brałam udział w spotkaniu integracyjnym polskoukraińskim na hali OSiR
5 kwietnia brałam udział w spotkaniu z Krośnieńską Radą Seniorów
7 kwietnia wszyscy radni brali udział w posiedzeniu nadzwyczajnej sesji rady miejskiej, w tym dniu
również odbyło się posiedzenie komisji na której byli obecni wszyscy radni
8 kwietnia wraz z radną Grażyną mMliwiec brałam udział w uroczystościach 82 rocznicy Zbrodni
Katyńskiej
10 kwietnia brałam udział w zabezpieczeniu logistycznym zawodów kolarskich MTB.
19 kwietnia wraz z radną Grażyna Myśliwiec i Ewą Klepczyńską brałam udział w spotkaniu Klubu
Radnych Marek Cebula
26 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w której uczestniczyli wszyscy
radni z Komisji, to posiedzenie miałam przyjemność prowadzić.
Ponadto Radna Grażyna Myśliwiec
6 kwietnia brała udział w spotkaniu w miejscowości Brzózka na prośbę mieszkańca w sprawie
interwencji co do jakości drogi przy jego posesji
14 kwietnia spotkała się z zastępcą burmistrza w sprawie bieżących interwencji.
Co środa prowadzi spotkania z seniorami ze Starego Raduszca.
Radna Ewa Klepczyńska spotkała się z mieszkańcami Gostchorza w sprawie budowy biogazowi w
Gostchorza.
w dalszym ciągu sprawuje opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi na choroby nowotworowe
ginekologiczne i chirurgiczne. Nieustannie dokarmia bezpańskie zwierzęta.
Tą drogą chciałabym bardzo serdecznie wszystkim państwu Radnym podziękować za zaangażowanie
się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy pracując jako wolontariusze w punkcie „Półki Dobra”, jak
również dostarczając artykuły spożywcze, chemiczne oraz odzież do tego punktu. Świadczycie swoją
bezinteresowną pracę dzielicie się sercem, swoim uśmiechem, na rzecz potrzebujących osób, tak
bardzo doświadczonych przez okrutny los jakim jest wojna na Ukrainie.
Dziękuję również za zaangażowanie się przy zakupie paczek dla dzieci z Ukrainy z okazji ukraińskiego
święta Wielkiej Nocy.

