Protokół nr 10/13
z posiedzenia Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 30.09.2013r.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Jan Stępień – Przewodniczący 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.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia i
zaproponował punkt pierwszy zrealizować po punkcie trzecim.
Porządek posiedzenia:
1. Czystość i porządek w gminie- ocena.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu
2013r.
4. Zapytania i wolne wnioski.
Ad.pkt.1. Czystość i porządek w gminie- ocena.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawił informację na
temat czystości i porządku w gminie. Od 1 lipca 2013 roku gmina przejęła
obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z
terenu
gminy Opoczno. Właściciele nieruchomości
obsługiwani są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie –
wyłonione w drodze przetargu. W ramach odbioru odbierane są wszystkie
odpady zarówno komunalne zmieszane jak i odpady segregowane: papier i
tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło,
odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone,
przeterminowane leki, chemikalia ( farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
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wielkogabarytowe, odpady budowlano- rozbiórkowe, zużyte opony. /załącznik
nr 4/.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Temat jest bardzo szeroki, wiem że
jest brak pojemników, moje spostrzeżenia są takie, że w okresie letnim należy
dostawić dodatkowy pojemnik na plastik i na papier. W okolicach mojego bloku
segregowane śmieci nie mieszczą się w pojemnikach, wiele osób wyrzuca do
KP 7 plastik, bo nie ma gdzie, w ten sposób segregacja jest zatracana. Przy
blokach powinny częściej zabierane być odpady wielkogabarytowe, ludzie
remontują mieszkania, wystawiają meble obok pojemnika KP7, to jest tragedia.
Wiele rzeczy jest do poprawienia, system jest jaki jest, wpływają opłaty,
musimy sprawdzić jakie są dodatkowe koszty, jak się maja do tej ceny.
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Należy dostarczyć pojemniki na plastik,
bo są za małe.
Jerzy Wijata – radny- Należy zamienić pojemniki, te duże 240 l, powinny być
na plastik, a nie na zmieszane.
Jacek Pacan- Prezes PGK- Wszystko musi być zgodne z regulaminem, są różne
przypadki, my się musimy stosować do tego. Jeżeli ktoś zamieni pojemnik
i zaznaczy to, nie widzę problemu. Wszyscy uczymy się dopiero teraz,
potrzebujemy na to czasu. Jesteśmy otwarci na każde propozycje.
Jerzy Wijata – radny- Nie ma odpowiedniej ilości pojemników.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Są pewne
uwarunkowania prawne, my musimy się uczyć i pewne rzeczy docierać. Po 2
miesiącach funkcjonowania mamy różne doświadczenia. Przy zabudowie
wielorodzinnej jest problem z pomieszczeniem odpadów w kontenerach KP 7.
Śmieciowisko śmieci było koło Fuksa, tam był kontener wywożony co dwa dni.
Na ul .Westerplatte po dwóch dniach pojemniki na plastiki były zapełnione.
Niestety są dołączeni do nas mieszkańcy ul. Armii Ludowej, 15 mieszkań.
W innych miastach buduje się osłony na pojemniki, są one zamykane. Pojemnik
KP7 wywożony jest 6 razy w miesiącu, każdy tam podrzuca śmieci.
W regularnej zabudowie jednorodzinnej muszą mieć swoje kosze. Jeżeli tak
dalej będzie, to będą zwiększone opłaty. Czasami przy koszu jest jak na
wysypisku. Jeśli będą osłony na pojemniki , to nikt nie będzie podrzucał śmieci.
Problem jest na terenie całej spółdzielni mieszkaniowej. Jeśli śmieci nie będą
segregowane, to zapłacimy więcej. Koszt osłon na sześć pojemników to ok. 10
tys. złotych.
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Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Rozumiem i dostrzegam wagę problemu.
Czy mam Pan jakieś wnioski? W interesie mieszkańców jest, aby te ceny były
niższe.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Gmina jedynie
może wspierać w tym zakresie mieszkańców, a nie przeszkadzać. W chwili
obecnej Gmina nie dopłaci za te osłony, my jako mieszkańcy tych dwóch
bloków dołożymy do tego pieniądze, bo chcemy mieć porządek. Inicjatywa
obywatelska jest i należy ją wspomóc, a o dofinansowaniu musi pomyśleć
zarząd spółdzielni mieszkaniowej.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedsiębiorstwo zmusi nas do
tego, abyśmy zaczęli reagować, bo ceny będą wyższe. Ja też zamierzam podjąć
inicjatywę, aby te sprawy uregulować i to nie jest zadanie gminy i Burmistrza
tylko mieszkańców. Sam system jest dobry, jeśli działania będą konsekwentne
i ludzie będą to widzieli. Ja jestem optymistą , pod warunkiem, że system będzie
szczelny. Jeszcze ok. 600 osób nie złożyło deklaracji, osoby te otrzymują
wezwania i składają te deklaracje. Pewne zaległości w płaceniu tez już
zauważyliśmy, wyślemy upomnienia, co uporządkuje system.
Jerzy Wijata – radny- Ja nie jestem optymista w stosunku do dzisiejszego
systemu, nie wierzę w to. W tym okresie funkcjonowania tego systemu wszyscy
stwierdzamy, że wprowadziliśmy gorszy bałagan. Ten system rodzi
niesprawiedliwe podejście, KP 7 z bloków są to odpady zmieszane, a koszty
ponosimy wszyscy, jest to bardzo niesprawiedliwe społecznie. Może
w przyszłości zastanówmy się nad tym, czy nie objąć wszystkich
nieruchomości, nie mamy kontroli nad tym. Musimy się przyjrzeć dokładnie
kosztom jakie ponosimy za odbiór odpadów.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Już po dwóch
miesiącach nasuwają się pewne wnioski, czy ten system będzie się sprawdzał.
W momencie kiedy będą wątpliwości, możemy zorganizować spotkanie
z przedstawicielami urzędu, aby to wyjaśnić. Świadomość w naszym
społeczeństwie rośnie. Należy dać trochę czasu na wprowadzenie zmian, PGK
też by musiało się do tego dostosować.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- KP 7 można zamienić na mniejsze
kosze i zamykać. W roku bieżącym koszty administracyjne związane
z wprowadzeniem nowego systemu wyniosły 96 tysięcy złotych. W przyszłym
roku koszty osobowe będą większe. Koszty powinny być wrzucone w opłatę za
odbiór śmieci. Zmian ustawowych ma być dużo, prawdopodobnie Rada nie
będzie ustalała tej ceny, tylko organ wykonawczy.
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Jerzy Wijata – radny- te stawki które mamy powinny pokryć koszty odbioru
odpadów. Musimy sprawdzić ten system, przeliczyć to matematycznie.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Mamy za sobą trzy miesiące
doświadczeń i zrodziło się pełno spostrzeżeń i refleksji. Im szybciej
podejmiemy pewne działania, tym szybciej wprowadzimy porządek. W gminie
powinien być cały system kontroli, czy wszyscy złożyli deklaracje. Ważnym
elementem są małe przedsiębiorstwa, które produkują śmieci. Powinna być
ścisła współpraca PGK z Gminą, aby
można kontrolować które
przedsiębiorstwa podpisały umowy z PGK. Powinien być system kontroli, bo
Gminę będzie interesowało, czy będzie miała zwrot kosztów. Sprawnie
działający system to podstawa.
Jerzy Wijata – radny- Umowy z przedsiębiorstwami powinny być kontrolowane.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Straż Miejska
ma sygnały o podrzucaniu śmieci. Odnośnie systemu kontroli i sprawdzania, w
chwili obecnej otrzymaliśmy wykaz firm, które miały podpisane umowy z PGK,
w tej chwili nie podpisały umowy, sprawdzamy te firmy. Po analizie przepisów
okazuje się że musimy wyposażyć w pewna wiedze strażników miejskich.
Jesteśmy w trakcie realizacji kontroli.
Jan Wojewódzki- Sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Czy samotne osoby starsze
musza składać deklaracje, boją się teraz kontroli?
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Musza złożyć deklarację,
PGK dowiezie kosze.
Jerzy Wijata – radny- Usłyszałem, że Straż Miejska otrzymała wykaz
przedsiębiorstw, które miały podpisane umowy, a teraz nie mają. Trochę sami
wprowadziliśmy ich w błąd, poszły pewne czynności, gdzie wypowiedziano
umowę. Co zrobi PGK, żeby się zwrócić do tych przedsiębiorców, żeby
podpisali umowy. PGK tez powinno podjąć pewne działania, a potem można
kontrolować tych co nie podpisali umów.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Należy współpracować
z Ewidencja Działalności Gospodarczej.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- W czasie tych
kontroli Strażnicy Miejscy pouczają przedsiębiorców.
Marek Wijata- Sołtys Sołku- Proszę Pana Naczelnika o wykoszenie poboczy
przy drogach.
Iwona Sroka- Sołtys Adamowa- Proszę o wycięcie młodych akacji przy drodze.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚPrzekażę to Panu
Piekarskiemu, pilarza mamy w tej chwili dostępnego.
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Iwona Sroka- Sołtys Adamowa- W pasie drogowym było drzewo do wycięcia,
czy możemy to zrobić?
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- W pasie drogowym nie
można tego zrobić, Gmina musi uzyskać pozwolenie od Starostwa.
Komisja głosami : za-3, przeciw -0, wstrz-0 pozytywnie oceniła czystość
i porządek w gminie.
Ad.pkt.2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2012/2013 oraz
wyniki egzaminów zewnętrznych.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskichprzedstawił informację na temat realizacji zadań oświaty oraz wyników
egzaminów, cztery szkoły podstawowe osiągnęły wynik powyżej średniej
krajowej i średniej wojewódzkiej, dwie powyżej średniej powiatu i średniej
gminy, a pięć poniżej średniej gminy./załącznik nr 5/.
Jerzy Wijata –radny- Jak zakończyła się sprawa przyjścia dzieci z Gminy
Poświętne do Kraśnicy?
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichDotyczyło to 10 dzieci, są dowożone, zasiliły klasy 4-6.
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Przeglądam ta tabelkę i zastanawiam się
nad łączeniem niektórych szkół, aby szukać oszczędności.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Ale które placówki można
łączyć?
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- W tym roku rozważaliśmy likwidację
trzech szkół. W niektórych szkołach jest mało uczniów.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Od 1 stycznia nie mamy tych
trzech placówek.
Komisja przyjęła do wiadomości informację: realizacja zadań oświaty w
Gminie Opoczno za rok szkolny 2012/2013 oraz wyniki egzaminów
zewnętrznych.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
odprowadzanie ścieków,

i zbiorowe

Jacek Pacan – Prezes PGK- Przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 6/.
Jan Wojewódzki- sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Kiedy będzie można
przyłączyć się do kanalizacji?
Jacek Pacan – Prezes PGK- Przyłącza już są wykonane, w najbliższym czasie
można będzie się przyłączyć.
5

Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 2, przeciw - 0, wstrz. -1, projekt
uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Ocena realizacji wypoczynku letniego.
Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności- Burmistrz Opoczna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2013rok. Konkurs ten przewidywał miedzy innymi organizację wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem
alkoholowym, z terenu gminy Opoczno. Organizatorami wypoczynku byli
Rzymsko- Katolicka parafia Św. Bartłomieja w Opocznie, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego w Opocznie, Abstynenckie
Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy Opoka. Poza tym w ramach
realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013 i gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Miejski Dom Kultury zorganizował półkolonie letnie pn. Ekologiczne wakacje.
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie
zorganizował zajęcia
profilaktyczne „Bezpieczne wakacje – Jak spędzić bezpieczne wakacje z dala
od używek”. Pokryto koszty przejazdu 20-osobowej grupy dzieci i młodzieży z
Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie na VII międzynarodowy,
integracyjny obóz skautów do Polic nad Metują w Dolinie Marschov w
Czechach. 2.150,00zł przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdu 25osobowej grupy młodzieży z terenu gminy Opoczno na
integracyjny
wypoczynek letni w miejscowości Tarnoszyn. W dniach 29-30.06.2013r. został
zorganizowany Piknik Rodzinny pn. Powitanie lata 2013. /załącznik nr 7/.
Komisja głosami za- 3, przeciw-0, wstrz,-0 pozytywnie oceniła realizację
wypoczynku letniego.
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie
Januszewice,
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntamiprzedstawiła projekt uchwały. Gmina Opoczno w dniu 16 stycznia 2013 r.
podpisała porozumienie z Beatą i Janem
małż. Prusek właścicielami
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 610/4 o pow.
0,0543 ha i Nr 610/6 o pow. 0,1482 ha położone w obr. Januszewice na
okoliczność uzgodnienia kosztów związanych z podziałem oraz nabyciem przez
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gminę Opoczno nieruchomości położonej w obr. Januszewice. Obecnie Gmina
Opoczno przystąpiła do realizacji omawianego porozumienia i chce nabyć do
zasobu mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr
610/4 i Nr 610/6 w celu utworzenia drogi dojazdowej do nowo wybudowanej
stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie.
Gmina zleciła
rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie opinii szacunkowej określającej
wartość przedmiotowej nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy Agata
Pakulska Daszkowska omawianą nieruchomość wyceniła na kwotę 10.550,00zł.
Potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej w Opocznie wyrażona w formie uchwały,
na nabycie nieruchomości powyżej jej wartości./załącznik nr 8/.
Jerzy Wijata – radny- Czy ta droga jest niezbędna, musi tam być?
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału rolnictwa i Gospodarki GruntamiTak, ta droga byłaby nieprzejezdna.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 3, przeciw - 0, wstrz. -1, projekt
uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w obrębie Januszewice.
c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 8695/32766 we
współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Opocznie przy ul.
Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa,
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału rolnictwa i Gospodarki Gruntamiprzedstawiła projekt uchwały. Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia w Opocznie zwróciła się do Gminy Opoczno z wnioskiem o
przekazania na rzecz Skarbu Państwa udziału 8695/32766 we współwłasności
nieruchomości zabudowanej położonej w Opocznie jako Nr 174 o pow. 0,1121
ha. Pozostały udział w wysokości 24071/32766 części posiada Skarb Państwa.
/załącznik nr 9/.
Jerzy Wijata – radny- Czy gmina musiała przejąć to mieszkanie?
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału rolnictwa i Gospodarki GruntamiZ mocy prawa to mieszkanie stało się nasza własnością.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 0, projekt
uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału
8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej
w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa.
d) zmiany uchwały Nr XXXIII / 338 /13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30
sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr
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107494E, ul. Włodzimierza Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul.
Inowłodzkiej / nowy ślad / do Placu Kilińskiego w Opocznie.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 10/.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII / 338 /13 Rady Miejskiej w
Opocznie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi
gminnej Nr 107494E, ul. Włodzimierza Perzyńskiego w Opocznie na
odcinku od ul. Inowłodzkiej / nowy ślad / do Placu Kilińskiego w Opocznie.
e) zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały. W
Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia
2012 r. wprowadza się następujące zmiany: w § 12 ustęp 1 skreśla się punkt 3
w brzmieniu : „Filia w Bukowcu Opoczyńskim”. /załącznik nr 11/.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 0, projekt
uchwały w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Opocznie.
f) zmiany uchwały Nr XLI /365 /10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18
czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z
kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu moje
Boisko „ ORLIK „ 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W. Kossaka i
ul. M. Curie – Skłodowskiej.
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opocznaprzedstawił projekt
uchwały. Zmieniamy godziny otwarcia Orlików oraz dni , w których będą
nieczynne. /załącznik nr 12/.
Jerzy Wijata – radny- W §8 należy zmienić zapis 1 stycznia albo Nowy Rok,
przecież wiadomo, że Nowy Rok jest pierwszego stycznia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 0, projekt
uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI /365 /10 Rady Miejskiej
w Opocznie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania z kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach
programu moje Boisko „ ORLIK „ 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul.
W. Kossaka i ul. M. Curie – Skłodowskiej z poprawkami.
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Ad.pkt.3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu
2013r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 8/13 z dnia 26 sierpnia i Nr
9/13 z dnia 12 września 2013 roku były wyłożone do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej, jak również były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami za-3, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła protokoły Nr 8/13 z dnia 26
sierpnia i Nr 9/13 z dnia 12 września 2013 roku.
Ad.pkt.7.Zapytania i wolne wnioski.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Jan Stępień zakończył
posiedzenie Komisji.
Czas trwania komisji w godz. 9.00-11.15
Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu.
Jan Stępień
Protokołowała:
Bogumiła Kucharska
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