
                                               Protokół nr 8/2014     

 

 z posiedzenia  Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa  
w dniu  27 sierpnia 2014 r. 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Ewa Róg-Przewodnicząca komisji 

Lista obecności pracowników  Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 

1.Przyjęcie Protokołów  z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2014 r. 

2.  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. z uwzględnieniem zadań 
inwestycyjnych. 

3.Dowóz uczniów do szkół. 

4.Sprawozdanie z prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I 
półrocze  2014 r. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

6.Zapytania i wolne wnioski  

Ad.1 

Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2014 r. 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa  były 
wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj są dostępne na sali obrad przed 
rozpoczęciem Komisji.  

Komisja głosami za-5, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła protokół  z posiedzenia komisji w czerwcu 2014. 

Komisja głosami za-5, przeciw-0,, wstrzymujących się-0 przyjęła protokół komisji w lipcu 2014 

Ad.2 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. z uwzględnieniem zadań 
inwestycyjnych. 

Barbara Bąk -Skarbnik-przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu  I półroczu 2014 r.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.                                                                                       
Powiedziała, że środki lokowane są na lokatach . realizacja budżetu przechodziła prawidłowo, jeśli 
chodzi o wydatki realizacyjne wykonano w 16%. Płatności przechodzą na drugie półrocze. Radni 
otrzymali realizację planów finansowych jednostek z kształtująca się prognozą finansową. 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 . 

 

 

 



Ad. 3 

Dowóz uczniów do szkół. 

Ryszard Szczepanik-insp. Wydziału OiFE- Przedstawił informację na temat dowozu dzieci do szkół.  

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Realizacja dowozu uczniów do szkół podległych gminie Opoczno w roku szkolnym 2013/2014 
odbywała się na podstawie umów zwartych pomiędzy Gminą Opoczno, a Miejskim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Opocznie . Ponadto bezpłatnym dowozem objęte są dzieci 
pięcioletnie, jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego, w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego przekracza 3 km. 

Janusz Klimek-radny- Czy tylko z okręgu, czy z poza okręgu są dowożeni? 

Ryszard Szczepanik-insp. Wydziału OiFE- Z innych także dowożeni są. 

Janusz Macierzyński-wiceburmistrz-Sieć połączeń bardzo się nie uległa zmianie. Pięciu uczniów  

 z Trzebiny zapisało się do gimnazjum  Wygnanowie.  

Janusz Klimek-radny- Czy wszyscy uczniowie są dowożeni be względu na okręg w, którym 
zamieszkują? 

Janusz Macierzyński-wiceburmistrz-Okręg jest ważny. 

Janusz Klimek-radny- Dlaczego mamy nie finansować uczniów pochodzących  z naszego okręgu , 
którzy uczęszczają do szkół spoza okręgu? 

Janusz Macierzyński-wiceburmistrz-Jeśli uczeń chodzi do szkoły w Wygnanowie, czy do Trzebiny, nie 
ma obowiązku dowozu, bo są to szkoły z poza okręgu. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat dowozu uczniów do szkół. 

Ocena przygotowania placówek oświatowych na rok 2014/2015 

Janusz Plaskota-kierownik Wydziału OiFE-Przestawił informację, który stanowi załącznik n 6   
dotyczącą oceny przygotowań placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2014/2015. Informacja 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Janusz Macierzyński-wiceburmistrz- Pan kierownik skupił się pod kontem remontów. Podjęto 
decyzję w ważnej sprawie jakim jest pójcie 6-latków o szkół. Nastąpiła fala wniosków rodziców do 
poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z prośbą o sprawdzenie dojrzałości szkolnej. 
Dwudziestu siedmioro dzieci uzyskało informacje o odroczeniu pójścia do szkoły , decyzja zapadła, że 
nie wszystkie dzieci są jeszcze gotowe na to. Został uruchomiony dodatkowy oddział 5-latków 
uruchomiony został w Przedszkolu nr 4, była grupa jedenaścioro dzieci w Zespole Szkół 
Samorządowych nr 3, oraz grupa trzynastu dzieci 5-letnich w Zespole Szkół Samorządowych nr 1. W 
miesiącach wakacyjnych przeprowadzone były działania dotyczące zadania przyznania bezpłatnych 
podręczników dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Szkoły miły wybór podręcznika inne 
niż wybrane przez MEN opracowało pod warunkiem, że te podręczniki będą bezpłatne Zdarzyło się 
tak w szkole w Bielowicach. Pani dyrektor weszła w kontakt z wydawnictwem „Nowa Era”. Wyprawka 
w postaci bezpłatnych podręczników dotyczyć będzie uczniów klas pierwszych  i szóstych szkół 
podstawowych oraz uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych posiadających na członka 
rodziny niskie dochody. Policja przeprowadziła kontrole pod względem oznakowania. Obyło się 
spotkanie przedstawicieli MPK z dyrektorami szkół, dotycząca dowozu uczniów. Została podjęta 



decyzja o przyznaniu pięciu godzin zajęć  na świetlicy. Gmina zapobiegła wykluczeniu społecznemu i 
na ten cel przekazano piętnaście komputerów, które zostaną przekazane do Bukowca Opoczyńskiego. 

Jadwiga Figura-radna- Chciałabym zapytać o podręczniki, bo widziałam audycje w telewizji na temat 
podręczników, bo być może brakuje w nich pewnych warunków merytorycznych . Interesuje mnie 
również dowóz dzieci do szkół. 

Janusz Macierzyński-wiceburmistrz-Troje dzieci niepełnosprawnych  z terenu gminy Opoczno 
uczęszcza do szkoły w Nowym Mieście do szkoły z internatem. Jeśli chodzi o podręczniki są  one 
zgodne z decyzja rządową. Walka z wydawnictwami dotyczy podnoszenia cen podręczników. 

Ryszard Szczepanik-pracownik Wydziału OiFE-Odbył się konkurs w Januszewicach, który nie został 
rozstrzygnięty, czy jest jakaś kandydatura? 

Janusz Macierzyński-wiceburmistrz-Żadna osoba nie została wybrana. Nie ma wskazania na 
dyrektora w szkole w Januszewicach. 

Komisja głosami za-6,przeciw-0,wstrzymujących się-0-pozytywnie zaopiniowała informację 
dotyczącą przygotowania placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015 

Ad. 4 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2014 r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 . 

Sprawozdanie przedstawiła Edyta Krzysztofik kierownik Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności. Przedstawiła informacje na temat walki z alkoholizmem w gminie Opoczno, pomoc ofiarom 
przemocy domowej. 

Jadwiga Figura-radna- Czy w gminie Opoczno wzrosło  zjawisko narkomanii ? 

Edyta Krzysztofik-kierownik Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony Ludności-Nie zaobserwowaliśmy 
takiego zjawiska w ostatnim czasie. 

Komisja przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w I półroczu 2014 r. 

Ad. 5 Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Funkcjonowanie świetlic wiejskich 

Sprawozdanie z Funkcjonowania świetlic przedstawiła Bożena Dąbrowska. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 8. 

Jadwiga Figura-radna- Czy z funduszu sołeckiego finansowane są świetlice? 

Bożena Dąbrowska-księgowa z Miejskiego Domu Kultury-Tak są przekazywane. 

Barbara Bąk-Skarbnik-Część pieniędzy zostało przekazane na zakup opału. 

Ewa Róg-przewodnicząca komisji- Czy można korzystać z tego funduszu sołeckiego  na opał  zamiast 
obciążać MDK.? 

Barbara Bąk-Skarbnik- Po raz pierwszy przekazano na ten cel 20 tys. zł.  

Ewa Róg-przewodnicząca komisji- Jakie kwoty w danych sołectwach zostały przekazane? 



Alicja Szczepaniak-wiceprzewodnicząca komisji-Chciałabym zapytać o zatrudnienie w tych 
świetlicach? 

Bożena Dąbrowska-księgowa z Miejskiego Domu Kultury-Wszyscy zatrudnieni są na ½ etatu, na 
umowę o pracę. 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie  z funkcjonowania świetlic wiejskich. 

Stanowisko Rady Miejskiej w Opocznie wyrażająca  sprzeciw  wobec propozycji  wdrażania 
ideologii gender do systemu edukacyjnego i wychowawczego 

Stanowisko stanowi załącznik nr 9 do protokołu 

Jadwiga Figura-radna-p. Firkowski prosił mnie by komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Ewa Róg-przewodnicząca komisji-p. Firkowski nie był jedynym wnioskodawcą . 

Komisja  głosami za-2,przeciw-0,wstrzymujących się-3-poytywnie zaopiniowała stanowisko w 
sprawie Stanowisko Rady Miejskiej w Opocznie wyrażająca  sprzeciw  wobec propozycji  wdrażania 
ideologii gender do systemu edukacyjnego i wychowawczego. 

Informacja na temat cmentarza w Opocznie. 

Jadwiga Figura-radna- Korzystając z okazji, że jest ks. Leszek Sokół, może poruszymy temat 
cmentarza . 

Mariola Klimek-PGK-Kiedy będzie nowy cmentarz? 

Stanisława Bednarczyk-naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami-Trudno powiedzieć 
kiedy będzie nowy cmentarz. Mamy w planach 6 hektarowy cmentarz. . Urządzenie cmentarza może 
zając kilka lat , zanim osoby zostaną wywłaszczone. 

Jadwiga Figura- radna- Janusz Klimek mówił, że procedury dotyczące poszerzenie nie są łatwe. 

Janusz Klimek-radna- Zastanówmy się co zrobić  do czasu powstania nowego cmentarza, być może 
poszerzyć cmentarz przy ul Granicznej. 

Stanisława Bednarczyk-naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami-W naszej kompetencji 
jest tylko wykup działek. 

Ks. Leszek Sokół-To wszystko zależy od dobrej woli. 

Janusz Klimek-radny- W planie zagospodarowania przestrzennego naprzeciwko cmentarza przy ul. 
Granicznej jest planowany supermarket. 

Ewa Róg-radna- Możemy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. 

Ks. Leszek Sokół –W kierunku ul Jana Pawła II może powstać nowy cmentarz. 

Janusz Klimek-radny-Jest złożony wniosek o poszerzenie cmentarza. 

Mariola Klimek-PGK-Zdarza się często tak, że osoby wykupują sobie groby, są to osoby wiekowe.  

Jan Wieruszewski-burmistrz-Cmentarz na ul. Rolnej będzie kosztował 2,5-3 miliony złotych  

Janusz Klimek-radny- Najlepszym wyjściem w tym momencie jest poszerzenie cmentarza przy ul. 
Granicznej. 

Jan Wieruszewski-burmistrz- Jeśli chodzi o ul. Graniczną, ceny były rekordowe . Było w planach 
połączenie ul. Kolbe i ul. Akacjowej . 



Mariola Klimek-PGK-Trzeba powiedzieć właścicielom gruntu na Granicznej, że tam gdzie są linie 
wysokiego napięcia to i tak tam nic nie będzie. 

Jan Wieruszewski-burmistrz-Jak właściciel działek będzie widział w tym interes to nie sprzeda. 

Ewa Róg-przewodnicząca komisji-Jaki problem zapytać właściciela ile dany grunt by kosztował ? 

Wniosek Radnego J. Klimka o poszerzenie cmentarza w stronę wschodnią. 

 

Komisja głosami:Za-6,przeciw-0, wstrzymujących się-0-pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Projekt uchwały w sprawie :Przyjęcie środków z Funduszu Spójności na realizacje przedsięwzięcia 
pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno” 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10. 

Barbara Bąk-Skarbnik –Przedstawiła projekt uchwały. Uchwała stanowi załącznik nr 10. Projekt 
uchwały  dotyczący  akceptacji Rady Miejskiej w sprawie gospodarki niskoemisyjnej, został złożony 
wniosek do  Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został on 
zaakceptowany pozytywnie, konieczna jest teraz taka uchwała o przyjęciu tych środków. Dotacja to 
kwota 34.501 zł, cały projekt 40.590 zł. 

Komisja głosami: 

Za-6, przeciw-0, wstrzymujących się-0- pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

Radna Ewa Róg przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 

Ustalenie diet dla sołtysów w Gminie Opoczno. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11. 

Ewa Róg-radna- Wnioskuje aby w paragrafie 3, pkt. 1 pomniejszenie o 70% . 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno w latach 2014-2029 

Barbara Bąk-Skarbnik -Przedstawiła projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Opoczno w latach 2014-2029. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12. Poinformowała na temat 
dochodów i wydatków w gminie oraz o uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na remont zalewu przy ul. 17 stycznia. Zmiany 
nastąpiły również w przedsięwzięciach dotycząca walki z wykluczeniem cyfrowym, opracowanie 
gospodarki niskoemisyjnej, oraz projekt „Poznaj opoczyńskie mobilnie. 

Komisja głosami: Za-4,przeciw-0,wstrzymujących się-0- pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Opoczno 2014-2029. 

Zmiany w budżecie Gminy Opoczno rok 2014 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13.  

Barbara Bąk-Skarbnik –Przedstawiła projekt zmian w budżecie na rok 2014 r. Projekt stanowi 
załącznik nr 13. Zmiany w budżecie  Gminy Opoczno na rok 2014, stanowi załącznik nr 13. 
Proponowałabym drobną korektę w paragrafie 6 nie poprzez dodanie podpunktu tylko zapis  
brzmieniu, gdyż pokazuje limit przejściowy. Finansowanie deficytu była kwota 6.100.000 zł , obawiam 
się, że 6.020.000 zł. Planowane jest zaciągnięcie trzech pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrona 



Środowiska na termomodernizację obiektu. Jak Państwo widza wzrastają nieco mniej dochody niż 
wydatki. 

Jadwiga Figura-radna- Chciałabym zapytać o zalew w Opocznie? 

Barbara Bąk-Skarbnik- Otrzymaliśmy 1.300.000 zł, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska.  

Komisja za-4,przeciw-0, wstrzymujących się-0- pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie zmian w budżecie na rok 2014 

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 

Jacek Pacan-prezes PGK- Przedstawił  projekt taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków.   

Projekt taryf stanowi  załącznik nr 14. Zaproponował regulację tych cen, z planowaną inflacja na 
stopie 2,5%.  

Jadwiga Figura-radna- Zapytała o  zadłużenia firmy OPTEX  

Janina Ziębicka- PGK- Wystawiliśmy faktury za zaległe zapłaty. 

Komisja głosami: za-4,przeciw-0,wstrzymujących się-1-pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielenia jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia dziecka. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 

Jadwiga Figura-radna- Zapomogi i becikowe  Rząd ustanowił, państwo zapewnia, pomoc w taki 
sposób rodzinom w Polsce. 

Ewa Róg-przewodnicząca komisji-Czy był ten projekt uchwały uzgadniany z Panem burmistrzem? 

Jan Wieruszewski-burmistrz-Nie 

Marek Sijer-radny- Czy każda uchwałę podpisuje przewodniczący Rady Miejskiej? 

Jarosław Wiktorowicz-wiceburmistrz-Musi każdą podpisać osobiście. 

Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz- W sprawie dodatkowego projektu uchwały, skutkiem takiego 
wydatku musi być zabezpieczone pieniądze w budżecie Gminy. 

Komisja przyjęła do wiadomości Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Opocznie 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 

Edyta Krzysztofik-kierownik Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony Ludności-Przedstawiła 
sprawozdanie i projekt uchwały dotyczący Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie, co 
stanowi załącznik nr 15. 

Janusz Klimek-radny- Procedury są tutaj najważniejsze. 

Barbara Bąk-Skarbnik-Żeby zmienić nazwę musi być zmieniony Statut Gminy  



Komisja przyjęła do wiadomości Projekt uchwały w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie   

W sprawie tekstu jednolitego Statutu Gminy Opoczno. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 

Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz-Przedstawił informację, dotyczący zmiany Statutu Gminy Opoczno, 
co stanowi załącznik nr 16.  Niektóre jednostki budżetowe miały zmieniona nazwę oraz niektóre 
szkoły posiadają nadane imię. Musi nastąpić uchwała zmieniająca. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie tekstu jednolitego. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu 
Powiatowym w Opocznie 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 

Komisja głosami za-6, przeciw-0, wstrzymujących się -0-Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie utworzenia obwodowej komisji wyborczej w Szpitalu Powiatowym w Opocznie 

Podjęcie uchwały podwyższającą kwotę hipoteki 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 

Janusz Klimek-radny- Przedstawił projekt uchwały dotyczącej podwyższenia kwoty hipoteki. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 18. 

Jadwiga Figura-radna Czy pożyczka również się zwiększy? 

Komisja głosami: za-6,przeciw-0,wstrzymujących-0-Pozytywnie zaopiniowała projekt podwyższenia 
kwoty hipoteki. 

Ad.17 

Rozpatrzenie skargi Zarządu Wspólnoty i mieszkańców bloku przy ul. Norwida 4 w Opocznie 

Skarga stanowi załącznik nr 19 

Ewa Trojnar -pracownik Wydziału GKMiOŚ-  Przedstawiła skargę Zarządu. Skarga stanowi załącznik 
nr 19. Zarząd  dogadał się z byłą panią prezes  o odwołaniu Wspólnoty. Zaczęto kwestionować 
decyzję zarządu. Złożono skargę do Wojewody, chcieli wyjaśnić wszystkie kwestie sporne. Wszyscy 
członkowie są  za pozostaniem  w Zakładzie Gospodarki  Komunalnej w Opocznie. Złożono również 
skargę na bezczynność ze strony burmistrza Opoczna. 

Głosowaniem komisji za-5,przeciw-0,wstrzymujących się-1-uznano skargę za bezzasadną  

Rozpatrzenie skargi p. A. Gapysa z 23 lipca 2014 r. 

Skarga stanowi załącznik nr 20. 

Głosowaniem za-6,przeciw-0, wstrzymujących się-0-Komisja uznała skargę za bezzasadną 

Rozpatrzenie skargi z  9 lipca 2014 r. p. K. Zięby 

Skarga stanowi załącznik nr 20. 

Głosowaniem za-6,przeciw-0, wstrzymujących się-0-Komisja uznała skargę za bezzasadną 

Dotyczy pkt.6 

Zapytania i wolne wnioski  



Radna Jadwiga Figura- Złożyła wniosek, aby wpisać ulicę do planu inwestycyjnego, te które nie są 
jeszcze ujęte w tym planie. 

Głosowaniem za-6,przeciw-0, wstrzymujących się-0 

Radna Alicja Szczepaniak –Zapytała o okręgi jednomandatowe, czy ujęta jest liczba mieszkańców, czy 
liczba mieszkań? 

Komisja zgłosiła wniosek aby udzielić pomocy w znalezieniu mieszkania dla uchodźców z Ukrainy 
(małżeństwo z 12-letnim dzieckiem)  

Zamknięcie obrad 

Wobec braku pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła posiedzenie Komisji 
Komunalnej. 

Czas trwania komisji 9.00-12.00 

 

Przewodnicząca Komisji 

Ewa Róg 

Protokołował 

Andrzej Monik 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 


