PROTOKÓŁ NR 8/13
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
w dniu 26 sierpnia 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, zdjęła z porządku punkt
trzeci – dowóz uczniów do szkół, ponieważ Pan Prezes MPK Andrzej Kopania
ma dziś spotkanie w tej sprawie z dyrektorami szkół.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek obrad.
Komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 4 , przeciw - 0, wstrz. –0 .
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2013r.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.
z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
3. Sprawozdanie z prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2013r.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Ad.pkt.1
Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2013r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 6/13 z dnia 25
czerwca 2013r. i Nr 7/13 z dnia 9 lipca 2013r. były wyłożone do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępny na sali obrad przed
rozpoczęciem Komisji.
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokoły
w wersji przedłożonej.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokoły
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa Nr 6/13 z dnia 25 czerwca 2013r. i Nr 7/13 z dnia
9 lipca 2013r.
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Ad. pkt.2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.
z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Na dzień 30 czerwca dochody zostały
wykonane w 50,66% co dało kwotę 46.529.170,42zł, natomiast wydatki w
49,92%, co dało kwotę 45.090.893,57zł. Z zestawienia tych dwóch kwot
wynika, iż na dzień 30 czerwca wypracowana została nadwyżka budżetowa w
wysokości 1.438.276,85zł, która została przeznaczona na spłatę rat
kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, czyli rozchody.
Rozchody za I półrocze wyniosły 3.366.057,58zł, a więc były wyższe aniżeli
nadwyżka budżetowa, dlatego też konieczne było zaciągnięcie kredytu w
rachunku bieżącym. Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 30 czerwca
2013 r. wynosił 54.829.971,27zł./załącznik nr 3/.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2013r. z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
Ad. pkt.4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 20132019,
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – Tego projektu uchwały nie otrzymali Państwo,
jeszcze pracuje nad tym. Została uchylona uchwała z czerwca w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno, myślę, że jest to
wynikiem, tego, że podjęliśmy uchwałę w sprawie emisji obligacji. Dochody
są sporo mniejsze, w kolejnych latach wzrosną o 3%. Kwota długu będzie się
zmniejszała. /załącznik nr 4/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2019.
b) zmiany uchwały Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28
grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia
pomocy
finansowej
samorządowi Powiatu Opoczyńskiego,
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 5/.
Komisja głosami za- 4, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w
Opocznie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.
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c) przekazania środków finansowych dla Policji,
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 5/.
Pomoc finansowa o której mowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu gminy Opoczno w latach:2013-2015, po 225 tysięcy w
każdym roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i
zakupu komputerów celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Komendy Policji w Opocznie.
Alicja Szczepaniak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Czy to są pieniądze za starą
komendę, czy dodatkowe środki przekazujemy policji?
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – To jest różnica pomiędzy wartością gruntów.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie przekazania
środków finansowych dla Policji.
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013rok,
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 6/.
Budżet po zmianach wynosi : dochody- 91.497.477,63zł, wydatki89.968.529,55zł.
Zmniejsza się rezerwę celową na zadania z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie 40 tysięcy zł z przeznaczeniem na usuwanie
skutków zagrożeń poprzez odmulanie przepustów i rowów przydrożnych.
Zmienia się: plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Kryta Pływalnia
„Opoczyńska Fala”, kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu
gminy, plan wydatków pochodzących ze środków otrzymanych z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska, wydatki na projekty i programy współfinansowane
ze środków pochodzących z budżetu UE.
Anna Zięba- Prezes ZGM- Czy 20 tysięcy dla ZGM, to są dodatkowe środki?
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – to są dodatkowe środki.
Anna Zięba- Prezes ZGM- Jakie są szanse na otrzymanie tych środków przed
sezonem grzewczym?
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – Szanse na to są marne, do 15 października
będzie ciężko.
Alicja Szczepaniak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Czy na modernizację
kotłowni przeznaczone są dodatkowe środki?
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – ta podana kwota to jest nasz wkład własny.
Komisja głosami za- 4, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2013r.
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Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności- omówiła sprawozdanie/załącznik nr 7/.
Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2013/14.
Janusz Plaskota- Kierownik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichPrzedstawiłem Państwu materiał dotyczący remontów w placówkach
oświatowych, część placówek przeprowadziła już remonty, a reszta nie.
/załącznik nr 8/.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza OpocznaW dniu dzisiejszym
Dyrektorzy tych placówek, których dotyczy dowóz uczniów mają spotkanie
z Prezesem MPK.
Komisja głosami za- 4, przeciw-0, wstrz.-1 pozytywnie oceniła
przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/14.
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
Stanisława Bednarczyk- Naczelni Wydziału Rolnictwa i Gospodarki GruntamiW związku ze sprzedażą przez małżonków Barbarę i Jarosława małż. Bąk
lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. A. Mickiewicza 5 w
Opocznie przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia tego lokalu od Gminy
Opoczno, Państwo zwrócili się z prośbą do Rady miejskiej w Opocznie o
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego i ułamkowej części gruntu. Obecnie Państwo Bąk nie są w stanie
zwrócić żądanej kwoty udzielonej bonifikaty, ponieważ są w bardzo trudnej
sytuacji materialnej. Tylko jedna osoba w tej rodzinie pracuje, mają 3
wspólnych dzieci, a na 1 płacone są alimenty, spłacają dodatkowy kredyt a więc
niewiele środków pozostaje im na życie. W związku z powyższym zgodnie z
art.68 ust.2c Burmistrz może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty za zgodą
Rady Miejskiej /załącznik nr 9/.
Komisja głosami za- 7, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Sprawozdanie z prac
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2013r.
Jolanta Milczarek – Stanik- Podinspektor Wydziału Promocji- Do Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 25 wniosków
o przeprowadzenie rozmowy ostrzegawczo motywacyjnej oraz skierowanie na
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leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol. Przedstawiciele Komisji w
I połowie br. brali udział w takich akcjach profilaktycznych jak: udział w
Forum Trzeźwości oraz współ -organizacją rajdów rowerowych i turnieju piłki
nożnej pn. „Alkohol, Narkotyki – Nie !!! Dziękuję”. Na terenie
gminy
Opoczno został przeprowadzony przez Centrum Działań Profilaktycznych
Zakup Kontrolowany Alkoholu. Każdy zakup alkoholu został potwierdzony
paragonem z zakupu sprzedaży, w przypadku odmowy sprzedaży przedstawiono
paragon z inną zakupioną rzeczą. Liczba sklepów zgłoszona do badania -20,
liczba przebadanych sklepów-19, liczba punktów, które sprzedały alkohol
„Tajemniczemu klientowi „-10, liczba punktów, które odmówiły sprzedaży
alkoholu-9. Komisja współpracuje z organizacjami społecznymi i wszelkimi
instytucjami pomocowymi. Pozostaje w stałym kontakcie z Policją, Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi oraz pedagogami szkolnymi.
Jadwiga Figura- radna- Czy było więcej kontroli w sklepach?
Jolanta Milczarek – Stanik- Podinspektor Wydziału Promocji- Zezwolenia dla
sklepów wydawane 4 lata temu, teraz znów przeprowadzamy kontrole.
Jadwiga Figura- radna- Czy środki finansowe są wystarczające?
Jolanta Milczarek – Stanik- Podinspektor Wydziału Promocji- Wystarcza nam
to co mamy.
Janusz Klimek – radny- Co jest kontrolowane w sklepach?
Jolanta Milczarek – Stanik- Podinspektor Wydziału Promocji- Spożycie
alkoholu w sklepach i sprzedaż nieletnim.
Janusz Klimek – radny- Dobrym rozwiązaniem byłoby wywieszenie tabliczki z
numerem telefonu pod którym ludzie mogą zgłaszać pijących w sklepie.
Jolanta Milczarek – Stanik- Podinspektor Wydziału Promocji- Problem
stanowią sklepy całodobowe, w ich rejonie wzrasta liczba interwencji policji,
dochodzi do wandalizmu.
f) pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E. ul. Włodzimierza
Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej /nowy ślad/ do
Placu Kilińskiego w Opocznie,
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnegoprzedstawił projekt uchwały /załącznik nr 10/. W rejonie skrzyżowania ul.
Inowłodzkiej z ul. Biernackiego i Kwiatową naturalnym połączeniem i
przebiegiem ul. Inowłodzkiej jest ul. Perzyńskiego. Uzasadnionym jest
wyłączenie jej w ciąg istniejącej drogi wojewódzkiej nr 726.
Komisja głosami za- 6, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E. ul.
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Włodzimierza Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej
/nowy ślad/ do Placu Kilińskiego w Opocznie.

g) zmiany uchwały Nr XII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
aktualizacji przebiegów dróg gminnych na ternie miasta Opoczna,
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnegoprzedstawił projekt uchwały /załącznik nr 11/.
Komisja głosami za- 7, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na ternie miasta
Opoczna.
h) zaliczenia do kategorii dróg gminnych, pozbawionej kategorii drogi
wojewódzkiej nr 726, ul. Inowłodzkiej w Opocznie – na odcinku, od ul.
Kwiatowej do ul. Stanisława Moniuszki,
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnegoprzedstawił projekt uchwały /załącznik nr 12/. Ulica Inowłodzka pozostająca w
Zarządzie Dróg Wojewódzkich utraciła swoją ciągłość z drogą wojewódzką nr
726, o stary nie remontowany odcinek nie obsługujący ruchu drogowego,
pełniący obecnie funkcję parkingu przy Starostwie Powiatowym w Opocznie.
Wyłączony z użytkowania odcinek ul. Inowłodzkiej zostanie przekazany
Powiatowi Opoczyńskiemu.
Komisja głosami za- 7, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, pozbawionej
kategorii drogi wojewódzkiej nr 726, ul. Inowłodzkiej w Opocznie – na
odcinku, od ul. Kwiatowej do ul. Stanisława Moniuszki.
i) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Opoczno,
Dominika Chybowska- Inspektor Wydziału GKMiOŚ- przedstawiła projekt
uchwały/załącznik nr 13/.
Komisja głosami za- 7, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Opoczno.
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j) rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 17 lipca 2013r.
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnegoprzedstawił projekt uchwały /załącznik nr 14/.
Zarówno z punktu widzenia
technologicznego, społecznego jak
i ekonomicznego nie występują żadne przesłanki dla których organy gminy
miałyby podstawy i obowiązek zmiany swojego dotychczasowego stanowiska w
przedmiocie funkcjonującego ciepłociągu.
Jadwiga Figura- radna- Ta sprawa trwa od 2006 roku, czy nie ma innych
możliwości, ta kwota 10.000zł to dużo.
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnego- Ja
rozmawiałem z producentem rur, utrata ciepła to jest normalne zjawisko. My ze
swej strony zrobiliśmy wszystko, zmniejszyliśmy taryfy na mniejsze.
Janusz Klimek- radny- Dlaczego Pani surmowa ma ciepło, a ja nie mam. Tym
problemem powinien zajmować się ZEC. Może należy odciąć Panią Surmę, jeśli
nie chce płacić.
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnego- My
nie możemy odciąć Pani Surmy, bo wtedy odetniemy wszystkich, sieć jest
przeprowadzona na terenie posesji.
Paweł Baran- radny- Urząd nie może wejść na posesję i zainstalować zasuwy?
Janusz Klimek- radny- Jeśli właściciel posesji niw wyrazi na to zgody to nie,
ludzie skarżą się, na początku wyrażają zgodę, a potem nie.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- To jest przypadek, z którego płynie
wniosek na przyszłość, żeby nie budować zbiorowych węzłów, które zasilają
kilka obiektów. W tego typu sytuacjach powinny być węzły indywidualne.
Komisja głosami za- 6, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 17 lipca
2013r.
k) rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 sierpnia 2013r.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 15/. Z uwagi na niewłaściwość Rady Miejskiej w Opocznie do
rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 sierpnia 2013r.
zawierającego wnioski, uwagi, informacje i zastrzeżenia dotyczące
nieruchomości gminnej położonej Pl. Kościuszki 20 przekazuje się je do
rozpatrzenia Burmistrzowi Opoczna.
Komisja głosami za- 6, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19
sierpnia 2013r.
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l) wystąpienia Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na
rzecz przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej
S 12,
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 16/.
Komisja głosami za- 6, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów na rzecz przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi
ekspresowej S 12.
m) likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Opocznie w
miejscowości Bukowiec Opoczyński.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 17/. Wpłynęło pismo od mieszkańców wsi Bukowiec Opoczyński
i Woli Załężnej z prośbą o nie likwidowanie tej biblioteki. Jednak Gmina
wystąpiła do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej o wydanie opinii w sprawie
likwidacji, otrzymaliśmy pozytywna opinię.
Alicja Szczepaniak- Wiceprzewodnicząca Komisji- 90 osób podpisało się za
tym, aby biblioteka pozostała. Złe warunki bytowe, brak dostępu do Internetu ,
może to było przyczyna, ze ludzie nie korzystali z biblioteki.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Poziom czytelnictwa był
niski.
Alicja Szczepaniak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Jeżeli warunki byłyby
lepsze to poprawiłoby się zainteresowanie.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Szkoła ma swoja bibliotekę,
szkoła wykorzystuje swoje pomieszczenia, zostało tylko takie pomieszczenie
dla biblioteki, poziom czytelnictwa nie zmieniał się przez lata.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Pani dyrektor szkoły deklaruje się, że
biblioteka szkolna będzie obsługiwała mieszkańców. Pan który pracował w
bibliotece męczył się, nikt tam nie przychodził. Wszyscy walczą o ta bibliotekę,
bo jest to medialne. Biblioteki w szkole są dwie, racjonalne byłoby je połączyć,
ale nikt tego nie chce.
Komisja głosami za- 6, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Opocznie w miejscowości Bukowiec Opoczyński.
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Ad.pkt.5. Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura- radna- Proszę o wycięcie krzewów przy cmentarzu na ul.
Granicznej od strony wschodniej. W Woli Załężnej niedrożny jest rów przy
drodze, woda wpływa na posesje. Na jakim etapie jest budowa przystanku
Opoczno Południe?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Zakończenie budowy przystanku
Opoczno –Południe będzie w przyszłym roku, prawdopodobnie w listopadzie.
Paweł Baran- radny- Jak często będą zatrzymywały się pociągi na przystanku
Opoczno – południe?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Na rozkładzie jazdy są 23 pociągi.
Jadwiga Figura- radna- Przy ulicy Kolejowej, wzdłuż torowiska jest dzikie
wysypisko śmieci w krzewach, nikt tego nie sprząta, powinno to być
dopilnowane.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Przekażę to do zakładu który się tym
zajmuje.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Proszę o załatanie dziur na ulicy
Kołomurnej i Piasecznej. Zaproponowałam zmianę kierunku ruchu na tej ulicy
Kołomurnej, ale Komisja Bezpieczeństwa uznała, że jest to nieuzasadnione. W
okresie zimowym jest niemożliwy wjazd na tą ulicę.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Może Komisja Bezpieczeństwa
powinna zastać tę sytuacje na miejscu.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- W niedzielę rano potrzebne są patrole na
ulicy Biernackiego, młodzież wracająca z dyskotek zaczepia ludzi idących do
pracy. Proszę zwrócić uwagę na sprzątanie na Cmentarzu przy ulicy Moniuszki,
PGK sprzątało w piątek rano przed świętem i Mszą na Cmentarzu, a niektórzy
ludzie posprzątali już nagrobki i znów mieli do sprzątania skoszona trawę, czy
nie można inaczej ustalić tego sprzątania?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- PGK na co dzień sprząta cmentarz.
Janusz Klimek – radny- Chcę poinformować Komisję, że w Bukowcu
opoczyńskim i Dzielnej została zakończona budowa kanalizacji, zostało tylko
podłączenie.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W Dzielnej jeszcze kopią kanalizację.
Janusz Klimek – radny- Czyszczą teren po zakończeniu prac. W tym roku
powinna być zakończona budowa kanalizacji w Woli Załężnej.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Na chodniku wzdłuż ulicy Piasecznej jest
problem z parkującymi samochodami, należy umieścić słupki. Murek od strony
Biblioteki rozlatuje się.
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Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.
Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK- Przeprosiła za spóźnienie i przedstawiła
materiał dotyczący funkcjonowania świetlic wiejskich./załącznik nr 18/.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Czy nastąpiły jakieś zmiany?
Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK- Cztery świetlice w tej chwili nie
funkcjonują.
Jadwiga Figura- radna- Ile osób było zatrudnionych w tym roku w MDK?
Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK- W MDK jest zatrudnionych 40 osób.
Zatrudniono dodatkowo plastyka , instruktora teatru dla dzieci i pomoc
administracyjną. Wychodzimy z oferta do klienta, było takie zapotrzebowanie
wśród mieszkańców. W Miedznej zostały rozwiązane umowy o pracę z trzema
osobami.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
Czas trwania komisji w godz. 08.00-10.10

Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa

Ewa Róg

Protokołowała:
Bogumiła Kucharska
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