
PROTOKÓŁ NR 13/13 
z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
w dniu 10 grudnia 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 poddała pod głosowanie porządek obrad. 
Komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 5, przeciw - 0, wstrz. –0 . 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w listopadzie 2013r. 
2. Budżet gminy na rok 2014. 
3. Plan pracy Komisji na rok 2014. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.pkt.1.Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w listopadzie 2013r. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 11/13  z dnia 12 
listopada 2013r. i  Nr 12/13  z dnia 26 listopada 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 – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły                                   
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska                 
i Przestrzegania Prawa Nr 11/13  z dnia 12 listopada 2013r. i  Nr 12/13         
z dnia 26 listopada 2013r. 

Ad.pkt.2.Budżet gminy na rok 2014. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt budżetu na 2014 rok. 
/załącznik nr 3/. 
Komisja głosami: za - 5, przeciw -0, wstrz. - 1,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 
2014. 
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Ad.pkt.3.Plan pracy Komisji na rok 2014. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Przedstawiła Plan pracy Komisji na rok 
2014. W miesiącu marcu proszę poprawić punkt nr 2 – rok 2012 na 2013. 
/załącznik nr 4/. 
Komisja głosami: za - 7, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
Plan pracy Komisji na rok 2014. 

Ad.pkt.4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.  
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 5/. 
Otrzymaliśmy zwrot do zadania inwestycyjnego- patio w MDK, w związku z 
czym są drobne zmiany, zmienione są tez kwoty dotacji oraz w dziale oświaty. 
Będzie budowana nowa kotłownia na ulicy Limanowskiego 3.  
Alicja Szczepaniak- Wiceprzewodnicząca Komisji-  Kto płaci za ogrzewanie 
budynku Fundacji „Uśmiech Dziecka to nasz cel”? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- W części koszty ogrzewania pokrywa 
fundacja. 
Janusz Klimek- radny- Ile jeszcze dołożymy do Krytej Pływalni „Opoczyńska 
Fala”? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- 50 tysięcy. 
Janusz Klimek- radny- Jaka jest tendencja, dokładamy co roku więcej do 
pływalni? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Musze to sprawdzić, w tej chwili nie 
pamiętam. 
Marek Sijer- radny- W załączniku nr 4 są zapisane wydatki osobowe nie 
zaliczone do wynagrodzenia, co to znaczy? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- To są trzynastki. 
Komisja głosami: za - 7, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.  
 

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 
2014 – 2029. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Tej uchwały jeszcze Państwo nie 
otrzymaliście, dużych zmian nie ma, tylko zwrot do zadania inwestycyjnego- 
patio w MDK. 
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Co do pływalni, to w planie  było 600 
tysięcy, w tym roku jest na tym samym poziomie. 
Janusz Klimek- radny- Czyli po zwiększeniu o 50 tysięcy uzyskamy poziom 
zeszłego roku.  
 

d) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 6/. 
Komisja głosami: za - 7, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: przejęcia prawa własności nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego. 

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 
położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień 
Publicznych- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 7/. Wpłynął wniosek o 
budowę domu na tamtym terenie, ze względu na to należałoby wybudować 
drogę, ale żeby nie ponosić takich kosztów wygodniej będzie, jeśli zmienimy 
plan zagospodarowania przestrzennego, wjazd na działkę będzie z przedłużonej 
ulicy Świerkowej. Wnioskodawca wykona zjazd we własnym zakresie. 
Janusz Klimek- radny- Problem polega na tym, że tam nikt nie buduje domów. 
Co zrobić żeby umożliwić budowy w tamtym rejonie? 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień 
Publicznych- Nie widzę przeszkód, aby tam budowały się domy, źle 
funkcjonuje rynek nieruchomościami. 
Komisja głosami: za - 7, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

f) wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Opoczno na sztandarze 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 8/. 
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Komisja głosami: za - 7, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy 
Opoczno na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu. 

g) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Materiały otrzymaliśmy, czy ktoś ma 
uwagi do Planu Pracy Rady Miejskiej na rok 2014 /załącznik nr 9/. 
Komisja głosami: za - 7, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 
rok 2014. 

h) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok 2014. 
Komisja przyjęła do widomości projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia 
planów pracy komisji Rady na rok 2014. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji-  Dziś otrzymaliśmy projekt uchwały 
Karta Dużej Rodziny 3+./ załącznik nr 10/. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Otrzymali to Państwo z 
inicjatywy Klubu Radnych PiS. Podstawa prawna  pozwala na podjecie takiej 
uchwały, jest to jeden z programów pomocy społecznej, Rada może to 
wprowadzić. Zespół Ewidencji Ludności Dowodów Osobistych analizuje jak 
dużo rodzin to dotyczy na chwilę obecną, żeby wiedzieć jakie to będą 
konsekwencje. 
Janusz Klimek- radny- Kryterium dochodowości musi być, nie możemy objąć 
pomocą ludzi bogatych. 
Paweł Baran – radny- Chcieliśmy zachęcić do powiększenia rodzin, w 
projekcie tej uchwały odeszliśmy od wprowadzenia kryterium dochodowości, 
rodziny ubogie są wspierane pomocą materialną. 
Jadwiga Figura- radna- Dlaczego w § 4 jest zapisane od 1 kwietnia do 31 
marca, a nie na rok kalendarzowy? 
Paweł Baran – radny- Poszczególne zapisy są do poprawy. 
Janusz Klimek- radny- Podejmując taka uchwałę będziemy musieli dołożyć do 
naszych jednostek. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Kryterium dochodowe nie jest 
potrzebne, mało jest bogatych rodzin wielodzietnych. W ogóle jest mało takich 
rodzin, nie będzie to duża skala. 
Janusz Klimek- radny- Zamieniłbym w §3, żeby korzystanie z pływalni było 
darmowe, a komunikacja miejska 50% płatna. Byłoby dobrze gdyby basen był 
darmowy dla rodzin wielodzietnych. 
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Jadwiga Figura- radna- Intencja tej uchwały jest słuszna, ale sytuacja Gminy 
jest trudna, w budżecie nie ma pieniędzy na to.  
Jan Stępień- radny- Problem dostrzegałem wcześniej, należy szukać 
oszczędności tam, gdzie można. Sytuacja na rynku pracy nie jest ciekawa, jeśli 
chce się pracować, to przy minimalnym zysku. Kryterium dochodowe nie 
powinno być brane pod uwagę.  Jeśli chodzi o kwestie  znalezienia środków  na 
realizacje tej uchwały, to należy zmniejszyć o 50% cokolwiek. 
Janusz Klimek- radny- Przedszkola dla rodzin wielodzietnych powinny być 
bezpłatne, opłata za przedszkola to bardzo dużo. Kryterium dochodowości 
powinno obowiązywać. 
Jadwiga Figura- radna- W domu każdy przelicza budżet, a że to są pieniądze 
Gminy to proszę o rozsądek, z czegoś trzeba będzie rezygnować. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Jeśli chodzi o rodzinę 
wielodzietną, ta rodzina musi złożyć wniosek, aby korzystać z karty rodziny. 
Myślę, że Rada może uchwalić  taka kartę, ale na spokojnie, po dokładnej 
analizie. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: Karta Dużej 
Rodziny 3+. 

Janusz Klimek- radny- Ta uchwała nie jest kompletna, mieszkańcy miasta nie 
korzystają z  komunikacji miejskiej. Mieszkańcy miasta maja trudniej. 
Jan Wieruszewski- - Burmistrz Opoczna- Te propozycje w uchwale dotyczą 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli mówimy o innych wydatkach, to propozycja 
radnych PIS jest delikatna, dotyczy dodatkowych dóbr. Potrzebne nam są 
konkretne dane, aby ocenić skalę zadania. Nie szedłbym tak daleko, jak radny 
Klimek. Większość  dzieci w  korzysta z ulg , mają karnety na pływalnię, za 
bilety MPK płacą w 50 %. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Są takie sytuacje, gdzie w tych rodzinach  
nie pracują, bo OPS da im pieniądze. OPS nie rozlicza tych rodzin, ludzie 
pracują na czarno, dochody są ukrywane. 
Jan Stępień- radny- Od tego są instytucje, które powinny to rozliczać. 
Janusz Klimek- radny- Podejście do tematu jest pozorne, oszukujemy ludzi, 
wszędzie musi być warunek dochodowości. Realnie pomóżmy tym rodzinom, 
temat jest ciekawy i ważny. 
Jan Stępień- radny- Z mocy ustawy gmina ma obowiązek dopłacania do 
przedszkoli, ja zapytałbym ile gmina dopłaca do przedszkoli, mamy 3 tysiące 
dzieci w wieku przedszkolnym, to dotyczy pomocy dla większej grupy. 
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Jan Wieruszewski- - Burmistrz Opoczna- Do przedszkoli gmina dopłaca  
75%. Za pierwsze 5 godzin w przedszkolu płaci gmina. Po 5 godzinach  rodzic 
dopłaca 1zł za godzinę. Jest jeszcze taka sytuacja, ze rodziny, które korzystają z 
OPS, gdzie  oboje rodzice nie pracują, ale posyłają dzieci do przedszkola.  Ulga 
na pływalnie powinna być w wysokości 50%, żeby nie było tak, ze rodzina 
wielodzietna dostaje wszystko za darmo. 
Marek Sijer- radny- Szanowni Państwo nie ma o czym dyskutować, jeżeli nie 
ma liczb, stawiam wniosek o zamknięcie dyskusji. 
Janusz Klimek- radny- Do przedszkoli powinny być przyjmowane te dzieci, 
których rodzice pracują. Ten projekt uchwały jest pozorną pomocą i kampania 
wyborczą. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Świadczeń ze strony gminy jest 
wiele w porównaniu do tej uchwały. Gmina wydaje dużo na pomoc społeczną, 
jest to ok. 4 milionów. 
Jan Stępień- radny- Dziękuje Radnym PiS, że ten problem dostrzegli, 
potrzebna jest dokładna analiza, w jaki sposób trzeba pomóc tym rodzinom. 

Ad.pkt.5. Zapytania i wolne wnioski. 
Marek Sijer- radny- Czy mamy Prezesa ZGM? 
Jan Wieruszewski- - Burmistrz Opoczna- Jeszcze nie. 
Jadwiga Figura- radna- Urząd miejski w Drzewicy zakupił szczepionkę  
przeciwko rakowi szyjki macicy, czy  nasza gmina nie powinna pomóc              
w zakupie tej szczepionki? 
Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna- Temat  zakupu 
szczepionki był rozpatrywany, szczepionka jest trzykrotna, koszt całego cyklu 
szczepienia wynosi 600zł.  Przeliczyliśmy to na liczbę dziewczyn, w tej chwili 
nas na to nie stać. 
Jadwiga Figura- radna- Zaśmiecony jest teren bazarku poprzez ulotki, słupy 
oblepione są ogłoszeniami. Straż Miejska powinna się przejść i karać w jakiś 
sposób.  
Jan Wieruszewski- - Burmistrz Opoczna- Co do szczepionek, z taka 
propozycją zgłosiły się do nas organizacje pozarządowe, z analizy wynika, że 
szczepionki maja sens. Nie rozumiem polityki rządu, taka profilaktyka się 
opłaca, powinno to być finansowane z budżetu państwa. Organizacje 
pozarządowe  przychodzą  do samorządu, jest to niezrozumiałe. Nikt nie wdraża 
profilaktyki, nie widać zaangażowania Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Jadwiga Figura- radna- NFZ ogranicza coraz więcej usług medycznych. Może 
należy wystąpić do Posła, żeby wystąpił do rządu o te szczepienia. 
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Jan Wieruszewski- - Burmistrz Opoczna- Organizacje pozarządowe działają 
w porozumieniu z producentem tego leku, nie promuje tego Mister Zdrowia. 
Jan Stępień- radny- Ciężko pojąć działania rządu, profilaktyka jest najtańszą 
formą, ale tego się nie dostrzega. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 9.00-10.30 

                                                             Przewodnicząca Komisji Gospodarki            
Komunalnej, Ochrony Środowiska 

                                                                                   i Przestrzegania Prawa 

   

                                                               Ewa Róg 

 
 
Protokołowała: 
Bogumiła Kucharska 
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