PROTOKÓŁ NR 3/13
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
w dniu 19 marca 2013r.

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Ewa Róg– Przewodnicząca Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek obrad.
Komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 4 , przeciw - 0, wstrz. –0 .
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu z posiedzeń komisji w styczniu i lutym 2013r.
2. Realizacja
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2012roku – ocena.
3. Informacja z działalności Komendy Powiatowej PSP w Opocznie oraz
jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za 2012 rok.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Na prośbę Pani Małgorzaty Pawlak Zastępcy Dyrektora PUP w Opocznie punkt
Programy związane z zapobieganiem bezrobociu- bezrobocie w Gminie
Opoczno został przedstawiony jako pierwszy.
Małgorzata Pawlak - Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – W końcu grudnia
2012r. w PUP w Opocznie zarejestrowanych było 5.430 osób. PUP realizuje
zadania przeciwdziałające skutkom bezrobocia poprzez pośrednictwo pracy,
giełdy pracy, poradnictwo zawodowe, informację zawodową, indywidualny plan
działania, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia. W ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki Urząd Pracy realizował projekty: „Lepsze Jutro” Pod działanie 6.1.3
o wartości 2.019.429zł, „Szansa” Działanie 7.3 dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym o wartości 46.495zł. PUP podpisał 96 umów
o refundowanie kosztów wynagrodzenia dla 221 zatrudnionych osób
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych /załącznik nr 3/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację: Programy związane
z zapobieganiem bezrobociu- bezrobocie w Gminie Opoczno został
przedstawiony jako pierwszy.
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Ad.pkt.1
Przyjęcie Protokołu z posiedzeń komisji w styczniu i lutym 2013r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 1/13 z dnia 28
stycznia 2013r.i Nr 2/13 z dnia 28 lutego2013r. były wyłożone do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed
rozpoczęciem Komisji.
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokoły w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 1/13 z dnia 28 stycznia 2013r.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 2/13 z dnia 28 lutego2013r.
Ad.pkt.2
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2012roku – ocena.
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła Realizację
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2012roku./załącznik nr 4/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła
Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
2012roku.
Ad.pkt.3
Informacja z działalności Komendy Powiatowej PSP w Opocznie oraz
jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za 2012 rok.
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła informację z działalności Komendy Powiatowej PSP w
Opocznie oraz jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za 2012 rok oraz
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2012 rok, w tym sport i kultura fizyczna.
./załącznik nr 4/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację z działalności Komendy
Powiatowej PSP w Opocznie oraz jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno
za 2012 rok oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi za 2012 rok, w tym sport i kultura fizyczna.
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Ad. pkt.4
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Czystość i porządek w gminie –ocena.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Ostatnio był
problem z wylewaniem nieczystości ciekłych w Libiszowie, jest kanalizacja , a
ludzie nie podłączają się do niej. W tej chwili wszystkie posesje są sprawdzane,
20 osób zostało ukaranych. Obywatele, którzy się podłączyli są zbulwersowani,
że inni tego nie zrobili.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawił informacje na
temat czystości i porządku w gminie./załącznik nr 5/.
Janusz Klimek – radny- Doszło do wylania szamba na pole. Policja powinna
wiedzieć, że wywóz ścieków może być tylko do oczyszczalni ścieków. W tej
chwili należy podjąć kontrole wywozu z beczek. Jest potężna ilość ścieków,
która zatruwa wodę w sposób makabryczny. Podobnie za ZPC, pod lasem, tam
są wywożone wszystkie odpady po inwestycjach. Wnioskuję, aby Pan Naczelnik
poinformował Policję, że takie przestępstwa występują i w jaki sposób należy je
opanować.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Uciekają
pieniądze dla gminy, ludzie nie płaca za ścieki. My z Panem Naczelnikiem na
bieżąco jesteśmy w kontakcie i realizujemy zadania. Straż Miejska działa
w ramach uprawnień jakie posiada, jest wiele kwestii, których Straż Miejska nie
jest w stanie egzekwować. Daleki jestem od oceniania pracy Policji, ale jest
nieprawdą , że Policja nie może zadziałać.
Marek Sijer -radny- W kodeksie jest punkt o zakazie zaśmiecania, Policja o tym
wie.
Janusz Klimek – radny- Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, jeśli ktoś
odpowie że wylewa ścieki po zwierzętach, to może to zrobić. Większość tych
naruszeń prawa polega na tym, że nikt naprawdę nie wie jak ukarać te osoby.
Można wezwać Wojewódzkiego Inspektora, który ma prawo ukarać. Jeśli nie
będziemy egzekwować, to te przepisy są martwe. Pan Naczelnik powinien
podzielić się swoja wiedzą z Policja i Strażą Miejska, aby mieli świadomość.
Proszę, abyśmy na następnej komisji pojechali za ZPC 6 i zobaczyli dzikie
wysypisko śmieci.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- To co się tam
odbywa nie jest za zgodą właścicieli tych gruntów. Ludzie wyrzucają tam śmieci
bez zgody właścicieli.
Marek Sijer -radny- My nie wiemy, czy Policja ukarała kogoś, czy nie,
napiszemy pismo do Policji, to się dowiemy.
Jan Stępień – radny- Wcześniej było tam dzikie wydobywanie piasku.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Ja nie
wymieniłem firmy AGROWIKT, to jest na wszystkich działkach. Do Straży
Miejskiej nikt nie zgłaszał takiego problemu.
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Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Śmieci wywożone są w nocy.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Te firmy tam
nie są świadome, co się dzieje.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Nie wierze , ze firmy o tym nie wiedzą.
Janusz Klimek- radny- Póki śmieci wywożone były na teren publiczny , to Straż
Miejska reagowała, a jeśli na teren prywatny to nie. Należy przeprowadzać
kontrole. Można napisać do Wojewódzkiego Inspektora skargę, na pewno
nałoży karę. Prawo jest tak skomplikowane, Policja nie zainteresuje się beczką
z szambem. Naruszanych jest wiele innych przepisów.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Należałoby
przeszkolić przedsiębiorców.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Było kila ciepłych dni, byłam w Końskich ,
tam było czysto, a u nas było pełno psich odchodów. Skończmy z kwiatkami
jednorocznymi, powinny być krzewy wieloletnie.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Można zasadzić krzewy,
choć uważam, że kwiaty też są ładne.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Osoby dokarmiają pieski i koty,
rozstawiają pojemniki i wynoszą resztki jedzenia. Pan Komendant deklarował
się, że cos zrobi z psami.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Akcja będzie
przeprowadzona „Sprzątaj po swoim psie” przy pomocy Towarzystwa
Przyjaciół Zwierząt, zostanie podzielona na dwa etapy. Ja jako pracownik Straży
Miejskiej, jeśli widzę, że ktoś wychodzi z pieskiem, to daje ulotkę. Ludzie
zaczęli chodzić z torebkami. Jeżeli Straż Miejska spotka osoby, które nie
sprzątają, to będą karać mandatami.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Jeśli ktoś wypuści pieska, to nie ma komu
zwrócić uwagi.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Trzeba
pracować nad tym, aby zmienić mentalność ludzi.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Znaki informacyjne byłyby bardziej
widoczne.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Z Panem
Naczelnikiem rozmawiałem, że maja być ulotki. Tablice przypominałyby
codziennie.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Jakie pieniądze były przeznaczone na
ulotki?
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Ok. tysiąc złotych.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- W regulaminie
czystości będzie zapisane, co należy zrobić z odchodami psów. Czekamy na
uchwalenie Regulaminu.
Jadwiga Figura- radna- Ten problem istnieje od wielu lat, ludzie zarzucają, że
rada miejska nie robi nic w tym temacie. U mnie w bloku niektórzy ludzie maja
psy, sikają na blok, zwrócenie uwagi nie pomaga, powinno się karać mandatami.
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Alicja Szczepaniak- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Przez ulotki nie
wyedukujemy ludzi, psy niszczą zieleń.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Na ul Piasecznej przy jednej z posesji
chodnik nie był odśnieżany przez całą zimę.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Dowiem się o
sytuacji i odpowiem.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Ja Pana informuję, proszę się zająć ta
posesją. Nigdy nie było tam odśnieżane.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Każę sprawdzić
to. Z tego co pamiętam Straż Miejska podjęła działania.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Tam nawet raz nie było odśnieżane.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Trzeba zgłosić
te osobę.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Proszę , aby Straż Miejska zainteresowała
się tym, że samochody jeżdżą tam po chodniku i parkują.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Nie ma tam
zakazu zatrzymywania się.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Przed brama nie wolno parkować.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Problem z
psami nie będzie rozwiązany, dopóki nie będzie rozwiązań ustawowych.
Jadwiga Figura- radna- Mamy Duzy problem z zanieczyszczeniem powietrza,
ludzie wypalają śmieci.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 1, wstrz. – 1 pozytywnie oceniła czystość
i porządek w gminie.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskichprzedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 6/.
Doszliśmy do wniosku, że Gmina zbyt dużo dokłada do szkół. Podjęliśmy
działania w celu oszczędności. Uzasadnieniem projektu uchwały jest:
racjonalizacja wydatków, organ prowadzący ma wpływ, dodatek mieszkaniowy
miał zachęcić nauczycieli do pracy na wsi, dziś nie ma takiej potrzeby. Jest to
dodatek socjalny, a nie odnosi się do statutu nauczyciela, nie odnosi się do
wysokości dochodów. Minimalny poziom wynosi 20zł na jedna osobę, a było
96zł. Rocznie Gmina ponosiła koszt 300tysiecy, zmniejszymy o 260 tysięcy.
Jesteśmy po uzgodnieniu ze Związkami Nauczycielskimi, które broniły dodatku
mieszkaniowego. Na drugim spotkaniu zgodzili się zmniejszyć do połowy.
Ustawa nakazuje dążyć do kompromisu z Związkami Nauczycielskimi.
Marek Sijer- radny- Trzeba oszczędzać , to jest fakt. Oszczędzajmy na
wszystkich, a nie tylko na nauczycielach. Dyrektorów znów nie ruszamy.
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W innych miastach Dyrektorzy maja niższe dodatki funkcyjne. Proponuje
przedstawić nowa propozycję.
Jadiga Figura- radna- Jeśli mamy szukać oszczędności, to zaproponujmy 1zł.
Wiele jest do zrobienia, zmniejszajmy te dodatki wszędzie. Na ostatniej stronie
jest wiele absurdów.
Janusz Klimek- radny- Nie różnicujmy nauczycieli wiejskich i miejskich. Nie
ma żadnych powodów, aby taki dodatek utrzymywać.
Alicja Szczepaniak- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Kwota, którą
zaoszczędzimy, to na co zostanie przekazana?
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Te
pieniądze zostaną w oświacie. Płace pracowników obsługi są na niskim
poziomie, że aż wstyd. Nie mamy pieniędzy na stypendia za wyniki w nauce
i sportowe.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Jest to dodatek, który różni nauczycieli
wiejskich i miejskich.
Marek Sijer- radny- Jeżeli oszczędzamy na nauczycielach, to oszczędzajmy na
innych osobach. Powinniśmy obniżyć wszystkim, diety i wypłaty. Nie
oszczędzajmy na jednej grupie.
Janusz Klimek- radny- Wszystkim obniżmy, tylko najpierw sobie dołóżmy ten
dodatek, ta różnica nie ma podstawy istnienia.
Marek Sijer- radny- Nauczyciel jest jednym z zawodów uprzywilejowanych.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichDodatek ten jest niesprawiedliwy. Dlaczego jedni powinni mieć ten dodatek, a
inni nie. Jeżeli możemy zaoszczędzić, to zróbmy to i te pieniądze przeznaczmy
na inne rzeczy w oświacie.
Marek Sijer- radny- Czy jest to sprawiedliwe, że w Gminie Opoczno Dyrektorzy
mają dodatku 2,5 tysiąca, a w innych gminach1, 5 tysiąca?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Wszystkie elementy musimy brać pod
uwagę, jeśli chodzi o dodatek funkcyjny Dyrektorów, zależy to przede
wszystkim od struktury szkoły.
Paweł Baran- radny- Czy nauczyciele na terenie miejskim maja dodatek
mieszkaniowy?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Dodatek mieszkaniowy jest innym
dodatkiem niż dodatek wiejski.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichKażdy z nas ma prawo do dodatku mieszkaniowego.
Jan Stępień – radny- Jest to jeden z nieuzasadnionych wydatków , przy obecnym
stanie budżetu powinniśmy szukać wszelkich oszczędności.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego
przyznawania i wypłacania.
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b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie.
Edyta Krzysztofik- Kierownik ZSS i OL- przedstawiła projekt uchwały.
/załącznik nr 7/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Opocznie.
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały.
/załącznik nr 8/.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
Gminy Opoczno na rok 2014.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały.
/załącznik nr 9/.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 4, wstrz. – 0 negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014.
e) zmiany Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27
stycznia 2012r. w sprawie : ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego gminy Opoczno – Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.
Robert Kowalski- Dyrektor Krytej Pływalni- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 10/ .
Bożena Pec- Księgowa Krytej Pływalni- Rok 2010 i 2011 zakończył się stratą,
nie możemy pokryć tej straty ze środków 2012r. Koszty ogólnie pływalni były
niższe, proponujemy utrzymanie tej stawki.
Robert Kowalski- Dyrektor Krytej Pływalni- Dziękuję za wyjazdowe
posiedzenie Komisji.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej
w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie : ustalenia dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy Opoczno – Kryta Pływalnia
„Opoczyńska Fala”.
Przewodnicząca Komisji ogłosiła 10 minut przerwy.
Po przerwie.
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f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki
za pojemnik.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 11/.
Jadwiga Figura- radna- Na Komisji Budżetowej padła propozycja radnego
Firkowskiego obniżenie stawek.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przeliczaliśmy te stawki.
Marek Sijer- radny- Dlaczego stawki w ościennych gminach są mniejsze?
Mariola Klimek- Kierownik ZUK- My musimy odbierać niebezpieczne odpady.
Alicja Szczepaniak- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Obecnie płace za 3 osoby
około 17 zł, a będę płaciła 40 zł.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK- Zarządca bloku podpisuje deklarację z
odbiorca śmieci.
Jacek Pacan- Prezes PGK- Jeżeli zarządca stwierdzi, że śmieci nie są
segregowane, to odpowiedzialność będzie zbiorowa.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK- Gmina będzie miała prawo nałożyć
dodatkową opłatę za niesegregowane śmieci.
Paweł Baran- radny- Czy gmina może odstąpić od umowy?
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Metodę ustalania opłaty
wszyscy kwestionowali i obecnie Burmistrz przedstawi projekt uchwały.
Jacek Pacan- Prezes PGK- Jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami,
musimy się niego trzymać. Cenę oszacowaliśmy, taką jaka powinna być.
Przetarg zweryfikuje jeszcze cenę.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK- W cenę odpadów trzeba doliczyć wjazd na
wysypisko i transport śmieci.
Marek Sijer- radny- To na jakiej podstawie oszacowali w sąsiednich gminach?
Mariola Klimek- Kierownik ZUK- Nie wiadomo na jakiej podstawie.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Np. z Inowłodza
kontaktowali się z naszym PGK i oszacowali za 18 zł, a Rada uchwaliła za 6zł.
Janusz Klimek- radny- Zebrane pieniądze przez gminę mogą przeznaczone być
na zagospodarowanie odpadami. O wszystkim zadecyduje przetarg. Obecnie nie
wiemy ile będzie śmieci i jaka będzie cena.
Jan Stępień- radny- W sąsiednich gminach stawki są mniejsze. Rozumiem
stanowisko Burmistrza, Prezesa PGK i proszę mnie zrozumieć, bo reprezentuję
mieszkańców i wypowiadam się w ich imieniu. Kiedy mogę zgłosić wniosek o
odwołanie Przewodniczącej Komisji Komunalnej.
Paweł Baran- radny- Błąd był popełniony wcześniej, gdy stawka była mniejsza,
a teraz będzie drastyczny skok w gospodarstwach indywidualnych.
Janusz Klimek- radny- Obecnie odpady będą segregowane, jeszcze będziemy
musieli zakupić maszyny do kompostowania. Może należy podnieść o 200%
śmieci nieposegregowane, aby ludzie nauczyli się segregować.
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Wójtowie podali mniejsze stawki, to po
przetargu okaże się że będą musieli płacić więcej. Jeżeli przekona się ludzi do
segregacji, to wtedy będzie można przedstawić prawidłową ofertę do przetargu.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK- Ważna też jest opłata za składowanie
odpadów.
Jan Stępień- radny- Jako gmina możemy dać bez przetargu dla własnego
Przedsiębiorstwa z wolnej ręki. Opieramy się o Wojewódzki Plan odpadami,
a po roku czasu przekonamy się jaka jest rzeczywista ilość odpadów.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK- 270kg, tyle śmieci wyprodukuje każdy
mieszkaniec powiatu opoczyńskiego.
Jan Stępień- radny- Czy płacimy za gałęzie?
Mariola Klimek- Kierownik ZUK- Płacimy tylko za zmieszane odpady.
Jan Stępień- radny- Czy można zlecić wywóz odpadów firmie bez przetargu?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Nie można bez przetargu.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK- Tak skalkulujemy przetarg, aby wygrać.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Materiał z rozbiórek budynków nadaje
się do ponownego wykorzystania, nie musi trafiać do kosza.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
g) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno,
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 12/.
Jan Stępień- radny- Jeżeli PGK wygra przetarg, to czy jest kalkulacja dla
przedsiębiorstw zewnętrznych.
Jacek Pacan- Prezes PGK- Jesteśmy w regionie, gdzie jest około 800tys.
mieszkańców. Docelowo ma być około 5 zakładów, które będą mogły
zagospodarować odpady. Będą na pewno ze sobą się kontaktować.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK- Jest jedna kalkulacja, musi być ogłoszony
przetarg.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Wiele gmin miało problemy z
lokalizacja składowisk. Była dyskusja na temat lobby śmieciowego. Jest
regionalizacja odbioru odpadów. Podlegamy prawu, które obowiązuje.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 1, wstrz. – 6 negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Opoczno.

h) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
a. odpadami komunalnymi,
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały.
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/załącznik nr 13/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 1, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
ł ) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
b. komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 14/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
i) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2013.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 15/.
Klimek Janusz- radny- Proponuję, aby wykupić miejsca w gospodarstwach
rolnych dla psów. Obecne rozwiązanie jest złe.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Ustawa musiałaby się
zmienić.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 2, wstrz. – 2 przyjęła do wiadomości
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Opoczno na rok 2013.
j) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 31 stycznia
2013r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz- Miasta- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 16/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza
Podlewskich z dnia 31 stycznia 2013r.
k) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 5 lutego
2013r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz- Miasta- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 17/.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza
Podlewskich z dnia 5 lutego 2013r.
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l) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 12 lutego
2013r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz- Miasta- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 16/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza
Podlewskich z dnia 12 lutego 2013r.
n)zmiany Uchwały Nr XXX/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
28 stycznia 2011 w sprawie 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 17/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXX/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia
2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie.

m) rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Limanowskiego 34 w
Opocznie.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz- Miasta- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 18/.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku
przy ul. Limanowskiego 34 w Opocznie.

Ad.pkt.5
Zapytania i wolne wnioski.
Brak zapytań i wolnych wniosków.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji w godz. 13.00-17.20
Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa
Ewa Róg
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Protokołowała:
Bogumiła Kucharska
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