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Protokół nr 4/13  

 z posiedzenia Komisji Rolnictwa,  

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  

z dnia 24.04.2013r. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Janina Pęczek - Wiceprzewodnicząca 

Komisji. 

Lista obecności pracowników  Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia oraz 

poprosiła o wprowadzenie jako punktu drugiego – Nowy system 

gospodarowania  odpadami komunalnymi. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2012r. 

2. Nowy system gospodarowania  odpadami komunalnymi. 

3. Bezpieczeństwo w gminnie ze szczególnym uwzględnieniem 

przestępczości wśród nieletnich ocena. 

4. Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno z uwzględnieniem energii 

odnawialnej.  

5. Stan rolnictwa w Gminie Opoczno – perspektywy rozwoju. 

6.  Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad.1. 

Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w marcu 2013r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 3/13 z dnia 21  marca 2013 

roku   był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również był 

dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. Przewodnicząca zapytała, 

kto z radnych wnosi uwagi do protokołów. 
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Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej. 

Komisja głosami za-4, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła protokół Nr 3/13 z dnia 21 

marca 2013 roku. 

 

Ad.pkt.2 

Nowe zasady gospodarki odpadami. 

Pracownicy Wydziału GKMiOŚ rozdali Sołtysom  deklaracje  i informację          

o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi z prośbą                 

o rozniesienie  w danym sołectwie /załącznik nr 4/. 

Andrzej Rożenek-radny- Proponuje ten punkt jako 4. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Dużego- Odnoszę wrażenie, że nie 

traktujecie nas poważnie. Ja nie wiem co mam powiedzieć ludziom, o co w tym 

chodzi. 

Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- My tego punktu nie mieliśmy w 

porządku posiedzenia.  

Andrzej Rożenek-radny- W tej chwili wytworzyła się niezręczna atmosfera, jest 

to komisja resortowa. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Dużego- Ludzie się denerwują. 

Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- Wprowadziłam ten punkt na 

prośbę Naczelnika Stanisława Miązka. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Z dniem 1 lipca wchodzi 

nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Maja Państwo wzór 

deklaracji, trzeba ja wypełnić, oraz informacje w jaki sposób to zrobić. Opłata 

została ustalona od gospodarstwa domowego, od 1osoby-8zł., 2-14zł, 3-5- 20zł, 

powyżej 5- 24zł. My daliśmy deklaracje, aby je rozprowadzić w danym 

sołectwie. Ostateczny termin złożenia deklaracji do 31 maja. 

Andrzej Pacan – Sołtys Bielowic- Dostaliśmy wykaz z mieszkańcami, numery 

nie są po kolei, lista jest chaotyczna, nie będzie można nikogo znaleźć. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Ludzie nie musza się tam 

podpisać, to jest dla nas, abyśmy wiedzieli kto otrzymał deklarację.  

Tadeusz Tomasik-  Sołtys Kraśnicy- Niektóre gospodarstwa nie są umieszczone 

na tej liście. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Proszę zgłaszać te 

gospodarstwa , kto nie złoży  deklaracji, będzie musiał to zrobić. 

Andrzej Pacan – Sołtys Bielowic- Lista powinna być ułożona w kolejności 

alfabetycznej. 
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Jacek Baran – Sołtys Ostrowa- Co zrobić, kiedy na jednej posesji mieszkają trzy 

rodziny? 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Mówimy o osobach  

faktycznie zamieszkałych. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Dużego-  Taki system  to kojarzy mi 

się z centralizacja układu, jestem skazany na gminę, to z demokracja jest cos nie 

tak. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Myślę, że Państwo słyszeli z mediów, 

że ten system został wprowadzony ustawowo. Jeśli chodzi o te stawki, będzie 

przetarg, który ustali stawkę ostatecznie. Chcemy Państwa prosić o pomoc w 

drożeniu tego systemu. Dziś spotkaliśmy się z Państwem, we wtorek spotkamy 

się z administratorami  budynków  w mieście.  W pakiecie jest list intencyjny, 

do tego dołączony wzór wniosku do wypowiedzenia umowy z PGK, należy to 

zrobić do końca maja. Do pakietu dostali Państwo deklaracje, którą także należy 

złożyć do końca maja. Podajecie Państwo ilość osób zamieszkujących, a nie 

zameldowanych. My będziemy sprawdzać i kontrolować ten system. Dostali 

Państwo informację jak należy segregować śmieci, jeśli chcemy obniżyć koszty. 

Jeśli ktoś nie będzie segregował, to poniesie konsekwencje. Teraz segregujemy 

inaczej niż to będzie w przyszłości.  Są odbiorcy na segregowane  odpady, będą 

dochody ze sprzedanych odpadów. Większość odpadów powinna trafić jako 

segregowane. Koszty się zmniejszą. Chcieliśmy pojechać na  zebranie do każdej  

miejscowości i z ludźmi porozmawiać.  W Karwicach było mało ludzi na 

spotkaniu. Przygotujemy też dużą akcję promocyjną, żeby z informacja dotrzeć 

do wszystkich.  Ten system promuje rodziny wieloosobowe. Są sytuacje, że ktoś 

mieszka na swojej posesji, ale drugi dom wynajmuje, wtedy rozliczają się 

osobno. Proszę Państwa o rozniesienie tych deklaracji, ludzie maja termin do 31 

maja, jeśli ktoś nie złoży deklaracji, to wyślemy ludzi do tych gospodarstw, aby 

pomogli wypełnić deklarację. Gmina nie będzie za nikogo płacić. Będziemy 

egzekwować opłaty.  Prośba była taka, aby wykorzystać posiedzenie Komisji, 

aby Państwo pomogli w tym temacie. 

Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej- Można wypełnić jedna deklaracje na 

wzór. 

Barbara Wrzeszcz- Sołtys Stużna Koloni- Co z działkowiczami? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ten system uwzględnia każdą sytuację. 

Są różne rodzaje posesji. 

Jerzy Wijata –radny- Wychodzimy przed szereg Panie burmistrzu, chodzi mi o 

kwestię wypowiedzenia umowy. Czy w ustawie jest zapis, który obliguje Dio 
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wypowiedzenia umowy, czy nie? Skoro od 1 lipca zmienia się  system, to tez 

dotyczy PGK, każdy z nas ma  podpisana umowę z nimi. Wystarczyło zrobić 

jeden ruch, PGK może wypowiedzieć umowy i nie byłoby problemu.  Są też 

trudne sytuacje, nie może być tak, że osoby dogadują się i płaca razem. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  Nie ma mowy o dogadaniu się kilku 

osób, ja miałem na myśli przypadek  mieszkań wynajmowanych, wynajmujący 

płaci tylko za energię, a właściciel za resztę. 

Jerzy Wijata –radny-  W czym tkwi sedno, nasze opłaty zależą od  gospodarstwa 

domowego. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  Do właściciela  należy obowiązek 

złożenia deklaracji. Praktyka odpowie na wiele pytań. Jeśli chodzi o cały system 

umowy powinny się kończyć . Prezes PGK powiedział że wysłanie listów z 

wypowiedzeniem umowy kosztowałoby 30 tysięcy, My zaproponowaliśmy 

pomoc. 

Józef Skorupa- Sołtys Różannej- Mnie się przypomina wprowadzenie podatku 

od nieruchomości, chodziłem po mieszkaniach i spisywałem metry kwadratowe 

mieszkań.  Przeszedłem się po wsi, co grzeczniejsi podali te metry mieszkań, a 

inni maja pretensje do dziś. Jana  dzień dzisiejszy nie umiem udzielić 

odpowiedzi jeśli chodzi o nowy system odpadami, informacja powinna być 

szersza, zacznijmy od zebrań. Sprawa rozwiązania umów z PGK, przy 

zawieraniu umów sami roznosili do podpisania i to oni powinni rozwiązywać 

umowy. Nie jestem kompetentny, aby poinformować wszystkich. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Nasz pomysł był taki, aby rozdać 

informacje , a potem zrobić zebranie. W Karwicach było 13 osób. Proponuję  

zorganizować po dwa zebrania dziennie, jedno o 18.00 , a drugie o 20.00. Na 

piątek  proszę o przygotowanie terminarza spotkań z mieszkańcami                         

i o powiadomienie przez Sołtysów o tych spotkaniach. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Roznoszę czasami pisma i wiem ile to czasu 

zajmuje, do niektórych po piec razy chodziłem i nie zastałem ich w domu. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Proszę tego nie rozumieć, że my  

próbujemy coś narzucić, ja będę musiał uruchomić więcej osób. Ja sprawuje 

nadzór nad PGK, jeśli można zmniejszyć koszty to chciałem to zrobić w ten 

sposób. Jeżeli Państwo nie będzie mieli czasu, to proszę się określić do sesji. 

Można podzielić się numerami na części, Rada Sołecka powinna się tym zająć. 

Rada Miejska  protestowała w sprawie tej ustawy, wysłaliśmy apel do Sejmu.  

Po protestach  Samorządowców znowelizowano tę ustawę.  System obejmie 

wszystkich.  Mamy schronisko dla psów to nam podrzucają. Czy te śmieci w 
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lasach i przy drogach to są wszystkie nasze, czy z innych gmin?  Wszyscy nam 

podrzucają.  Jeśli każdy będzie objęty tym systemem to nie będzie podrzucania. 

W naszej gminie było 90% umów, w innych 50%, podrzucają do nas.  Ludzie 

wyrzucają do koszy ulicznych. Każdy ma śmieci, nie ma możliwości, aby nie 

było. Przygotujemy ulotki o sposobie segregowania. 

 Franciszek Nita- Sołtys Kruszewca Koloni- Dlaczego jest kwota w deklaracji? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ta kwota to również informacja, jakie 

będą stawki. Po przetargu będzie korekta.  

Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie-  Jeśli chodzi o 

bezpańskie psy, nie może wataha czy jeden  biegać, powinny być usypiane, a 

jeśli ktoś protestuje, to niech utrzymuje na własny koszt. Ile kosztuje utrzymanie 

psa w schronisku?  

 Stanisław Miazek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- ok. 400zł miesięcznie. 

Andrzej Pacan – Sołtys Bielowic- Ludzie pytają jak płacić za kosz z odpadami 

zmieszanymi, jeśli będą segregować śmieci? 

Stanisław Miazek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- To jest w tej stawce 

podatku.  

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Problem bezdomnych psów jest 

nierozwiązany , nikt z Parlamentarzystów nie jest w stanie rozwiązać tego 

problemu. Ja poprosiłem  Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt o prowadzenie tego 

schroniska. Prosiłem, aby wprowadzić identyfikacje psów. Problem byłby 

rozwiązany. 

Jan Wojewódzki -Sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Co rolnik ma zrobić              

z workami po nawozach? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W informacji jest to podane. 

Elżbieta Dorocińska- Sołtys  Brzustówka- Sklepy, które sprzedają nawozy, 

powinny odbierać odpady. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Dużego- Co będzie ze 

składowiskiem, gdy PGK nie wygra przetargu? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Firma, która wygra będzie woziła na to 

składowisko.  

 

Ad.pkt.3 

Bezpieczeństwo w gminnie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich ocena. 
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Radni otrzymali  materiały od Prokuratury Rejonowej w Opocznie /załącznik nr 

5/, od Powiatowej Komendy Policji w Opocznie /załącznik nr 6/,  z  Sądu 

Rejonowego w Opocznie /załącznik nr 7/. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Mam coraz więcej wizyt ludzi ze 

skargami na awarie urządzeń melioracyjnych, jeśli mieszkańcy nie założą 

spółek, nie otrzymają pieniędzy.  

Andrzej Pacan – Sołtys Bielowic- Zorganizowałem spotkania odnośnie spółek 

wodnych, rozdałem regulamin, nie było osób chętnych do założenia spółki 

wodnej. W Bielowicach jest problem z bobrami , zalewa drogę dojazdowa do 

łąk. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeśli nie oczyścicie rowu, to będą 

podtopienia. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Dużego- Przy drodze publiczne 

wjazd zasypał właściciel, nie ma przepływu wody, czy może to zrobić? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeśli chodzi o zjazdy, to musi być na to 

projekt i  zgoda. 

Zbigniew Badowski- Komendant Straży miejskiej w Opocznie- Straż Miejska 

nie odnotowała zgłoszeń, które miałyby związek z przestępczością wśród 

nieletnich. Prowadziliśmy działania profilaktyczne w szkołach./załącznik nr 8/. 

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie oceniła 

bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym  uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich. 

 

Ad.pkt.4.  

Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno z uwzględnieniem energii 

odnawialnej.  

Mirosław Kresiński – Zakład Energetyki Cieplnej- Materiały Państwo 

otrzymali. Planujemy pozyskanie nowych odbiorców. Bardzo duży wpływ na 

kształtowanie się wyniku finansowego ZEC będzie miał poziom sprzedaży          

i koszt jednostkowy wytworzenia energii cieplnej. W związku z powyższym  

dążymy do zwiększenia sprzedaży energii cieplnej na terenie miasta i strefy 

przemysłowej /załącznik nr 9/.  

Radni otrzymali także  materiały na temat sytuacji energetycznej w gminie 

Opoczno z uwzględnieniem energii odnawialnej z PGE  Rejon Tomaszów 
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Mazowiecki /załącznik nr 10/, od Mazowieckiej Spółki Gazownictwa /załącznik 

nr 11/. 

Andrzej Rożenek- radny- Rozdałem Państwu materiał dotyczący energii  

odnawialnej, z wykorzystaniem wierzby energetycznej. Firma Dalkia jest 

zainteresowana współpracą z rolnikami./załącznik nr 12/. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Dużego- Jaki areał trzeba mieć , aby 

się ogrzać. 

Andrzej Rożenek- radny- Potrzebny jest 1 hektar, wierzbę ścina się kosiarką. 

Ad.pkt.4. 

Stan rolnictwa w Gminie Opoczno – perspektywy rozwoju. 

Maria Fabianowska- Kierownik ODR w Opocznie- Jesteśmy w trakcie 

przyjmowania wniosków, wnioski składa się w taki sam sposób. Jeśli chodzi o 

nowe programy to są na razie propozycje.  Ze względu na opóźnioną wiosnę 

wniosków mamy mało. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Dużego- Mała ilość wniosków 

spowodowana jest zła aurą. W niektórych miejscowościach jest woda, ludzie nie 

wiedza co będzie. 

Maria Fabianowska- Kierownik ODR w Opocznie-  W składaniu wniosków nic 

się nie zmieniło, zmiany będą w przyszłym roku. Płatności maja być utrzymane. 

Elżbieta Dorocińska- Sołtys  Brzustówka-  Chcę porozmawiać o sprawie ONW, 

zasady zmienia się po 2014roku. Praktycznie dotyczy to 95% gospodarstw, 

zostało 11wsi, to są pieniądze, to przekłada się w programach, w których biorą 

udział rolnicy. Rolnik ma 10% niedofinansowania, jeśli dana wieś nie ma ONW. 

Proszę Komisje rolnictwa o monitorowanie tej sprawy. 

Maria Fabianowska- Kierownik ODR w Opocznie-  Zmienia się zobowiązania 

roczne, a czy zmienia się obszary, nie mam pojęcia. 

Elżbieta Dorocińska- Sołtys  Brzustówka-   Jednym z czynników jest problem 

zaludnienia, u nas to przeważyło. 

Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- Gleby pozostają na tych samych 

klasach w Ostrowie i Klinach. 

Andrzej Rożenek –radny- W tym roku kończą się dopłaty roczne środowiskowe. 

Maria Fabianowska- Kierownik ODR w Opocznie-  Ja nic o tym nie wiem. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Dużego-  Jak wygląda energia 

odnawialna w formie wiatraków? 

Andrzej Rożenek –radny- Mieliśmy to w planie, ale ze względów 

ornitologicznych wycofaliśmy się. 
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Mirosław Karasiński- Kierownik Inspekcji Ochrony Roślin i  Nasiennictwa-  

Ostatnia nowość, która wchodzi to GMO. 

Elżbieta Dorocińska- Sołtys  Brzustówka-   Myślę, że u nas się tego nie uprawia. 

Mirosław Karasiński- Kierownik Inspekcji Ochrony Roślin i  Nasiennictwa-  Na 

terenie kraju jest zakaz uprawy ziemniaka i kukurydzy. Te uprawy można 

sprzedawać, ale nie można jej zasiać.  My jako inspektorzy będziemy pobierać 

próbki, kiedy stwierdzimy rośliny modyfikowane genetycznie będą kary             

i zniszczenie uprawy. Proszę zachować dowody zakupów.  

Radni otrzymali informację z ARiMR /załącznik nr 13/. 

Wiceprzewodnicząca komisji ogłosiła 10 minut przerwy. 

Po przerwie. 

 Ad.pkt.5. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Funkcjonowanie  Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Zadania OPS wykonywane są poprzez 

poszczególne działy, aby skorzystać z pomocy należy spełniać określone 

warunki /załącznik nr 14/. 

Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Omówiła przedstawiony materiał. Zwróciła 

uwagę, ze coraz mniej osób korzysta z pomocy, a bezrobocie wzrasta   

/załącznik nr 15/. 

 

Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji-  Otrzymaliśmy informacje od 

Szpitala Powiatowego w Opocznie /załącznik nr 16/. 

Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2013. 

Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu SSiOL- Omówiła przedstawiony 

materiał /załącznik nr 17/. Dodatkowo MDK organizuje półkolonie – 

ekologiczne. 

Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie w roku 

szkolnym 2013/14.  

Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna-  Nabory do przedszkoli, 

szkół, gimnazjów i liceum przebiegały bez zakłóceń.  Ilość dzieci oczekujących 

na miejsce w przedszkolu zmniejszyła się. W przedszkolu w Bielowicach na 9 

godzin zostało przyjęte 16 dzieci, z tym  że nabór dalej trwa.  Zostały 
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ujednolicone zasady zatrudnienia nauczycieli świetlicy i pedagogów, ustalono 

jednolite zasady. Była poważna dyskusja nad wyprowadzeniem biblioteki ze 

szkoły, dyskusja została wyciszona , chyba że MEN i Minister Cyfryzacji 

narzucą to z góry. W szkołach wiejskich do oddziałów przedszkolnych nie 

przyjmujemy czterolatków. W szkołach miejskich do zerówek nie przyjmujemy 

pięciolatków./załącznik nr 18/. 

 

 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Opoczno na lata 2013 – 2015. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 

19/. Głównym założeniem Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia 

dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych 

funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienia pomocy w opiece i 

wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować 

będą się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy 

dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczna, w celu  odzyskania 

przez nią funkcji opiekuńczych.  

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2013 – 2015. 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2013 – 2029. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 20/. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029. 

c ) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 21/. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 

d)  stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań                       

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM i ZP- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 22/. 
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Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Opoczno. 

e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między 

ulicami: Waryńskiego, 17 – go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą 

administracyjną miasta od strony południowo – wschodniej. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM i ZP- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 23/. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 

położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 – go Stycznia, rzeką 

Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo – 

wschodniej. 

f) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 2 kwietnia 

2013r. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 24/.  

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza 

Podlewskich z dnia 2 kwietnia 2013r. 

g) uchylenia uchwały Nr XIX/170/12 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie 

wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z inicjatywą o złożenie wniosku do 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o 

nadanie pośmiertnego odznaczenia państwowego dla Stanisława Albina 

Kowalskiego. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 25/. Przekażemy tę sprawę do Zarządu Powiatu. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/170/12 z dnia 22 

czerwca 2012r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego                     

z inicjatywą o złożenie wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisława Komorowskiego o nadanie pośmiertnego odznaczenia 

państwowego dla Stanisława Albina Kowalskiego. 
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h) ustalenia zasad przyznawania  i wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

podróży  służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 26/.Uchwała ze stycznia 2011roku dotycząca diet zawierała trochę 

luk i był problem z jej interpretacją. Mamy dwie opinie prawne , że radnego nie 

można całkowicie pozbawić diety. Być może ta uchwała nie będzie 

wprowadzona na tej sesji, możemy to uporządkować w czerwcu. 

Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji-  Nie można całkowicie pozbawić 

diety. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Rada ma pełne prawo ustalić zasady 

wypłacania diet. Państwo wiedza w jaki sposób pracuje radny, nie tylko na 

komisjach i sesjach.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania  i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży  

służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKM i OŚ-  Na sesji Rady Miejskiej 

przedstawię nową uchwałę dotyczącą regulaminu utrzymania czystości.  

Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- Otrzymaliśmy także pismo od 

Pana Włodzimierza Lachowskiego. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Nie mamy na to pieniędzy. 

Ad.pkt.6 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Wobec braku dalszej dyskusji Wiceprzewodnicząca Komisji Janina Pęczek 

zakończyła posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 13.00-16.10 

                                                              Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa,  

                                                                   Gospodarki Żywnościowej  

                                                                          i Spraw Samorządu. 

                                                                              Janina Pęczek 

 

 

Protokołowała:                                                        

Bogumiła Kucharska 
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