PROTOKÓŁ NR 3/15
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
w dniu 24 marca 2015r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i w lutym 2015r.
2. Bezrobocie w Gminie Opoczno.
3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w roku 2014 – ocena.
4. Informacja z działalności jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za rok 2014.
5. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno – nowe zasady gospodarki
odpadami komunalnymi.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7. Zapytania i wolne wnioski.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji
i powitała wszystkich obecnych.
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia.
Brak zgłoszeń.
Zaproszenie na Komisję wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Adn. 1.
Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i w lutym 2015r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 1/15 z dnia 27 stycznia
2015r. i Nr 2/15 z dnia 19 lutego 2015r. 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 – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 1/15 z dnia 27 stycznia 2015r.
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Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 2/15 z dnia 19 lutego 2015r.
Adn. 2.
Bezrobocie w Gminie Opoczno.
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –
przedstawił informację / załącznik nr 3a do protokołu /.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Chciałam zapytać o szkolenia grupowe – czy
badacie rynek pracy, wy decydujecie jakie to szkolenie?
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Nic nie
odbędzie się bez badania rynku pracy. Nie ma szkolenia na zapas. Są szkolenia
grupowe, indywidualne i tzw. bon. Pierwsze są dla grup według potrzeb, drugie są
najbardziej efektywne, pracodawca musi zagwarantować, że po szkoleniu zatrudni na
co najmniej
6 miesięcy, jeśli tego nie zrobi to zwraca koszt szkolenia, jeśli sam
pracownik zrezygnuje to również tak jest.
Jadwiga Figura – radna – Chodzi mi o program 50+ - jakie są ograniczenia? Jeśli
osoba pracowała to kiedy ponownie może ubiegać się o pracę? Po jakim czasie
pracodawca może znów ubiegać się o tego pracownika?
Są nowości w stażach?
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –
Odpowiedź na pytanie pierwsze brzmi – 5 lat.
Staże są w zależności, jakie mamy projekty. Jeden rodzaj stażu jest dla osób do 25
roku życia, ale mamy też program POWER do 30 roku życia. Są staże na start –
rozpoczęcie działalności, na prace interwencyjne. Wymagana jest efektywność
zatrudnienia –
6 miesięcy finansowane jest z Urzędu Pracy, 3 miesiące
finansuje pracodawca
i dodatkowo 30 dni finansuje pracodawca,
czyli praca trwa w sumie rok czasu.
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – Prowadzicie kursy na uprawnienia?
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Tak,
prowadzimy kursy grupowe i indywidualne, pod potrzeby pracodawcy.
Anna Wolowska – radna - Jeśli osoba jest na stażu 6 miesięcy to potem obojętnie
na jaką umowę zatrudni ją pracodawca na te 3 miesiące?
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – To jest
w zależności od projektu, wymagań instytucji wdrażającej. Musi być tylko pełny
wymiar czasu pracy.
Anna Wolowska – radna - Czy w programie 50+ osoba może wrócić do tego samego
zakładu pracy, po jakimś czasie bezrobocia?
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –Tak.
Materiał Urzędu Miejskiego na temat zatrudnienia i korzystania z aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu stanowi załącznik nr 3b do protokołu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Adn. 3.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych w roku 2014 – ocena.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /.
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – Chciałem zapytać o nową Komisję
Alkoholową. Jaki jest stan osobowy komisji?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
Komisja liczy 15 osób. Poprzednio to było 13 osób. Odwołane zostały 2 Panie, na ich
miejsce przyszły Panie ze stowarzyszeń.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Dlaczego skład osobowy komisji powiększył
się o 2 osoby?
Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Promocji i Sportu – To była decyzja
Burmistrza, byśmy skierowali zaproszenie do Abstynenckich Stowarzyszeń,
by delegowany osoby do Komisji Alkoholowej. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył
kandydatury i stąd nie liczba 13, a 15.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Wcześniej nie było przedstawicieli
Stowarzyszeń?
Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Promocji i Sportu – Na pewno nie
było przedstawiciela grupy działającej przy cmentarzu ks. Sokoła i z Fundacji
Interregion. Tak naprawdę gdybyśmy chcieli mieć przedstawiciela ze wszystkich
stowarzyszeń
i fundacji to Komisja Alkoholowa mogłaby liczyć nawet
do 20 osób.
Jadwiga Figura – radna – Skąd pochodzą środki na zwiększenie składu osobowego
Komisji? Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie.
Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Promocji i Sportu – Są przesunięcia
z GPPiRPA.
Barbara Bąk – Skarbnik - Przeliczyłam wykonanie za rok ubiegły i w tym roku
będziemy musieli dołożyć ok. 20 tys. zł.
Jadwiga Figura – radna – Jak wygląda sprawa kontroli wyjazdów – macie ustaloną
liczbę wyjazdów na miesiąc?
Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Promocji i Sportu – Jak właściciel
punktu sprzedaży alkoholu złoży wniosek to komisja wydaje opinię, a decyzję wydaje
Burmistrz. Nie składając wniosku sam robi sobie problemy. Czasem tych wniosków
jest 14 do rozpatrzenia, czasem są tylko 4.
Jadwiga Figura – radna – Jak wyglądają kontrole w okresie wakacyjnym?
Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Promocji i Sportu – Akcje
profilaktyczne ruszają w miesiącach letnich. Komisja ma problem z tym, że dorosły
kupi alkohol i przekaże go nieletniemu, a nie z tym że sprzedawca sprzeda alkohol
nieletniemu. Ja nie mam prawa wylegitymować osobę, a tylko wezwać policję.
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – W skład Komisji Alkoholowej weszły
4 nowe osoby, a 2 zostały skreślone. Czy te 11 osób mają przydział na zawsze?
Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Promocji i Sportu – Burmistrz ocenił,
że praca tych osób jest zasadna i jakościowo dobra.
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – Ciągle są te same osoby w komisjach.
Barbara Bąk – Skarbnik – Muszą być przedstawiciele różnych środowisk i musi być
zgoda tych osób – może w tym jest problem?
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Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Promocji i Sportu – Otrzymałam
jedno pismo osoby zainteresowanej pracą w komisji, ale bez adresu. Druga osoba
zainteresowana byciem członkiem komisji to Pan „z przeszłością”. Tych podań do
rozpatrzenia nie było.

Radny Krzysztof Grabski - zapytał o skład Komisji Alkoholowej i dlaczego
ciągle te same osoby są członkami Komisji.
Ponadto radny - zapytał czy market i sklepik osiedlowy płacą do Gminy taką
samą opłatę za sprzedaż alkoholu.
Komisja głosami: za 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
informację.
Adn. 4.

Informacja z działalności jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za rok
2014.

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /.
Jadwiga Figura – radna – Kto sprawdza sprawność hydrantów na wypadek pożaru?
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Spółka PGK jest odpowiedzialna
za utrzymanie hydrantów i bieżące przeglądy. Kontrole są przeprowadzane przez PSP.
Są zastrzeżenia, bo hydranty są wykonane z aluminium, a to towar pożądany dla
złomiarzy.
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – Czy na dzień dzisiejszy są prowadzone
szkolenia strażaków ochotników? Gdzie, za ile, z jakim dofinansowaniem?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
Szkolenia są prowadzone na wniosek PSP. Jedno odbyły się:
- szkolenie przy udziale pojazdów hybrydowych (udział wzięli prezesi i naczelnicy
poszczególnych jednostek);
- szkolenie dotyczące kierowania ruchem drogowym w Piotrkowie Tryb. (prezesi,
naczelnicy i osoby wytypowane).
Odpłatność za udział w szkoleniu strażaka ochotnika wynosi 8 zł za 1 h.
Dofinansowania nie ma.
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – W jakich terminach są te szkolenia?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
W ubiegłym tygodniu szkolenie było od poniedziałku do niedzieli w OSP w Opocznie.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Adn. 5.
Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno – nowe zasady gospodarki
odpadami komunalnymi.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – przedstawił informację / załącznik nr 5 do protokołu /.
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Radny Robert Grzesiński – zwrócił uwagę na konieczność podjęcia
natychmiastowych działań w temacie przybywania bezpańskich psów na ulicach
miasta. Jeśli problemem jest brak funduszy na schronisko to radny jest za tym,
aby podnieść podatek od psa, aby większe pieniądze szły na schronisko.
Radna Jadwiga Figura proponuje powołanie kontrolerów do egzekwowania
przestrzegania przepisów dot. sprzątania po psie.

W Niemczech zastosowano takie rozwiązanie. Może warto się powzorować.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Na moim Osiedlu nikt nie ma
zarejestrowanego psa. Może należy sprawdzić, jak jest w innych miastach.
Robert Grzesiński - radny – To problem tylko miasta, nie wsi.

Na ulicy Akacjowej pies pogryzł dziecko – do tej pory pies biega w tej okolicy!

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jakie działania w zakresie sprzątania po
psach były robione? Na jakim etapie jest przetarg na schronisko? Jakie są
podejmowane działania w zakresie bezdomnych psów?
Robert Jaciubek – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Opocznie –
Prowadziliśmy działania, ale to były działania nieskuteczne. Wręczyliśmy 1 mandat,
było kilka pouczeń. Kiedy przejeżdża partol raczej nie zdarza się zobaczyć sytuacji z
psami.
Barbara Bąk – Skarbnik - W grę wchodzi tylko złapanie na gorącym uczynku?
Robert Jaciubek – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Opocznie – Tak.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca - Jeśli spaceruje osoba z psem bez kagańca
to Straż Miejska nie może interweniować?
Robert Jaciubek – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Opocznie – W takim
przypadku podejmiemy interwencję.
Barbara Bąk – Skarbnik - Jest rejestracja groźnych psów.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Czy Straż Miejska może sprawdzić,
czy osoba ma pozwolenie na psa rasy groźnej? Czy były podejmowane takie
działania?
Robert Jaciubek – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Opocznie – W ostatnim
czasie nie.
Robert Grzesiński - radny – Problem jest nierozwiązany, a jest coraz gorzej.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca - Podnoszenie podatków nic nie da. Jak
właściciel zaszczepi psa przeciw wściekliźnie to jest zwolniony z podatku.

Radny Robert Grzesiński – Może, aby rozwiązać problem należy wprowadzić
czipowanie psów.

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Czipowanie da efekt, jeśli zostanie wprowadzone w całej
Polsce. Musi być ustawa ogólnopolska. ¾ psów w schronisku jest obcych. Jak nie
byłoby podrzuceń to nie byłoby problemu bezpańskich psów.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca - A sterylizacja?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Finansujemy sterylizację, finansujemy usypianie ślepych
miotów. Pieniędzy starcza na prowadzenie schroniska, problem jest z miejscami. Nie
możemy pozwolić sobie na przepełnienie.
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Robert Grzesiński – radny – Myślę, że większość radnych będzie za zwiększeniem
pieniędzy na schronisko, bo byłaby możliwość selekcji – groźne, oczekujące na
właściciela.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Dokumenty przekazaliśmy do Wydz. Zamówień Publicznych.
Chcemy przekazać schronisko dla innego podmiotu. Zobaczymy, jakie będą efekty.
W miesiącu marcu odbędzie się przetarg, by od 1 maja podmiot zaczął prowadzić
schronisko.
Jadwiga Figura – radna – Czy koszty nie będą dwa razy większe po przekazaniu
schroniska?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Nie.
Jeśli chodzi o psa z ul. Akacjowej to Stowarzyszenie „Pomagajmy zwierzętom”
stwierdziło, że ten pies ma właściciela.
Robert Grzesiński – radny – To wręczyć mandat od Straży Miejskiej właścicielowi,
żeby zabezpieczył posesje. Rodzice tego dziecka to osoby, które są gotowe sprawę
skierować do Sądu i myślę, że wówczas Gmina musiałaby zapłacić im
odszkodowanie.
Jadwiga Figura – radna – W Gminie Opoczno obowiązuje 8 zł za śmieci od osoby.
Jaka stawka obowiązuje w Gminie Sławno, Białaczów? Ponoć stawki są tam mniejsze.
Czy u nas w tę opłatę są wliczone koszty urzędników, którzy się tym zajmują?
Kto wymienia uszkodzone kosze uliczne?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Urząd wymienia kosze. My stawiamy kosze, dbamy o stan
techniczny, a jak zostanie zniszczony to dajemy informację na Policję.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie - Stawki są uchwalane przez Radę
Miejską.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Rocznie dopłacamy 500 tys. zł.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Mogą być różnice w stawkach
pomiędzy gminami. Opoczno to gmina miejsko-wiejska.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca - Jakie są stawki w przypadku domków
jednorodzinnych?
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Właściciele składają deklarację,
opłata jest naliczana w zależności od liczby osób.
To nieprawda, że wieś generuje więcej śmieci. To mieszkańcy miasta generują więcej
tych odpadów. Pod blokami stają pojemniki, które powinny być opróżniane raz na
2 tygodnie, a w praktyce są opróżniane raz na tydzień.
Miała być segregacja, a ludzie przestali segregować. Wszystko co udało nam się
wypracować, zostało zaprzepaszczone i zmarnowane.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca - W innych miastach domki jednorodzinne mają
kody kreskowe.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – To nie załatwi sprawy. Nasi
kierowcy mają aparaty fotograficzne. Niestety nie ma kryteriów, jak śmieci mają być
posegregowane.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Ministerstwo określiło kilka wariantów segregacji. U nas jest
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podział na papier, szkło i plastik, gdzie indziej na odpady suche i mokre. Na popiół
jest osobny pojemnik.

Radna Alicja Szczepaniak – prosi o sprawdzenie, jaka jest opłata za sprzątanie
stanowiska na targowisku przy ul. Targowej. Spółka PGK prowadzi rezerwację
stanowisk i w opłatę za rezerwację stanowiska wlicza opłatę za jego sprzątanie.
Robert Jaciubek – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Opocznie – Jeśli chodzi
o kaganiec i smycz – według § 3 rozdz. 6 uchwały Rady Miejskiej nie mamy podstaw
prawnych by sprawdzić, czy właściciel psa posiada pakiet na odpady, a jeśli chodzi
o rejestrację psów to nie mogę znaleźć przepisu, że psy mają być rejestrowane. Jeśli
właściciel psa zaszczepi go przeciw wściekliźnie to jest zwolniony z podatku, jeśli
przedstawi zaświadczenie o szczepieniu.
Robert Grzesiński – radny – Na jakiej podstawie określamy właściciela psa – aktu
woli czy jakiegoś dokumentu? Jeśli właściciel nigdy nie szczepił psa to powie, że nie
jest jego. Jeśli pies pogryzie kogoś to nie możecie go ukarać mandatem, bo powie że
to nie jego pies, mimo że wylatuje z jego posesji.
Robert Jaciubek – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Opocznie – Można iść do
Sądu. Psy agresywne – sprawdzę. Jeśli pies pogryzł i nie ma miejsca w schronisku to
nie odławia się go, ale zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt robi się to
w przypadku, gdy pies stwarza zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.
Robert Grzesiński – radny – Dlaczego po pogryzieniu dziecka pies dalej biega? Pies
terroryzuje pół Osiedla, a my nic nie robimy. Trzeba podjechać, odłowić i uśpić.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Psy mają uprawnienia większe, jak ludzie. Trzeba tak
odłowić, by nie zostać posądzonym o znęcanie.
Robert Grzesiński – radny – Według mnie jak pies gryzie to jest agresywny i tyle.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Jak przepisy się nie zmienią to nic nie zrobimy.
Robert Grzesiński – radny – To będzie biegał?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Nie, zostanie odłowiony i znajdzie się w schronisku.

Radny Robert Grzesiński – Zgłosił fakt, że na ulicy Akacjowej pies pogryzł
dziecko i do tej pory pies biega w tej okolicy!
Burmistrz Anna Zięba – poleciła, aby Naczelnik Wydz. Gosp. Kom. Ochr.
Środ.
i Przestrz. Prawa wraz ze Strażą Miejską pilnie zajęli się
tą sprawą.
Komisja głosami: za 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
informację.
Adn. 6.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
A) Informacja o zaawansowaniu prac związanych z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Opocznie.
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Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Na poprzedniej komisji
odebraliśmy, że chcecie Państwo szerszej informacji na ten temat, dlatego w
porozumieniu z firmą wykonawczą postanowiliśmy przybliżyć tę tematykę na sesji i
przygotujemy dla Państwa pokaz multimedialny.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Pod koniec posiedzenia przyjdzie Pani
Krystyna Wieruszewska i przedstawi swój problem. Proszę Pana Prezesa o obecność.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Pani Wieruszewska nie wyraziła
zgody na przeprowadzenie kanalizacji przez podwórko. Odmówiła tego. W sytuacji
kiedy podjęliśmy z Burmistrzem decyzję o przeprojektowaniu drugą stroną ulicy,
by mieszkańcy wsi Wola Załężna mieli kanalizację, to zwróciła się o podłączenie jej
do kanalizacji. Chcemy to zrobić, ale w starym śladzie, a ona nie wyraża na to zgody.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Pani Wieruszewska nie chce przyłącza
przez swoją działkę, ale nawet jak się zgodzi to sąsiedzi na to nie pozwolą, bo jest
skłócona z sąsiadami. To sytuacja bez wyjścia. Z opinii projektanta i fachowców
wynika, że ze względów technicznych nie ma możliwości przyłączenia.
B) Strategia Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020.
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawił informację
/ załącznik nr 6 do protokołu /.
To materiał roboczy. Po dyskusji Rada Miejska powinna dać wnioski, uwagi, wskazać
kierunki.
Robert Grzesiński – radny - Czy będziemy mogli skorzystać z PROW na lata 2012 –
2020 na targowisko przy ul. Piotrkowskiej?
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – Raczej nie, bo PROW
jest dla terenów wiejskich.
Robert Grzesiński – radny - Z nowej perspektywy PROW można dodać ponad 63%
dofinansowania. Jeśli pojawią się te pieniądze to trzeba z nich skorzystać. Czy można
przesunąć tę inwestycję z II kolejności do I kolejności?
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – To decyzja Rady
Miejskiej, jaki priorytet zostanie nadany temu zadaniu.

Radny Robert Grzesiński – wnioskuje, aby w Obszarze strategicznym II
Gospodarka pkt. 8.2 - targowisko przy ul. Piotrkowskiej przenieść
z priorytetu II do I. Komisja głosowała następująco: za – 6, przeciw – 0,
wstrz. – 0.
Radna Alicja Szczepaniak – uważa, że powinny powstać Rady Osiedlowe, które
będą miały przydzieloną określoną pulę środków, którymi będą mogły
zarządzać, na wzór Funduszu Sołeckiego.

Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – Sprawdziłem jak to
jest w innych miastach. Wszyscy mieszkańcy Gminy dysponują pewną kwotą i mają
listę zadań do realizacji. Mieszkańcy sami zgłaszają te zadania. Następnie wybiera się
1-2-3 zadania, które w debacie publicznej uzyskują największe poparcie społeczne i je
się realizuje.

Radna Jadwiga Figura – wyraziła żal, że można było zgłaszać wnioski o projekt
kluczowy, a Gmina Opoczno nie zgłosiła do realizacji ulicy Staszica wraz
z przyległymi ulicami. Termin na składanie wniosków już minął.
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Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – Sprawdzę.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Dokument Strategii musi być zgodny ze
Strategią Województwa Łódzkiego i w ramach tego można wnosić o dofinansowanie.
Jeśli coś nam umknie to możemy dostać decyzję odmowną. Ważne, by jak najszybciej
zatwierdzić Strategię. Czy Pan Naczelnik przewiduje formę zgłaszania uwag przez
radnych do Strategii?
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – Najlepiej gdyby to
były wnioski, a nie uwagi. Mieszkańcy też mogą je zgłaszać. Każdy wniosek zostanie
przeanalizowany i całość zatwierdzi Rada Miejska.

Radny Jan Stępień - wnioskuje, aby do Celów operacyjnych i działań
pkt. 5. 1. 4. – dopisać „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa”.
Komisja głosowała następująco: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Radna Figura – zapytała o umieszczenie w Strategii Stanicy Harcerskiej
w Miedznej, wobec wcześniejszych głosów o sprzedaży.

Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – To propozycja dla
Państwa. Wasza decyzja, co zrobicie. My uważamy, że to fajne miejsce, zadbajmy o
nie i wykorzystujmy.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Burmistrz rozmawiał z Wójtem Gminy
Białaczów. Gmina Białaczów jest zainteresowana współpracą, by wspólnie stworzyć
tam ośrodek wielofunkcyjny przy wsparciu środków unijnych. Szczegółów nie znam.
Chyba ustaleń co do sprzedaży nie ma, raczej zagospodarowania. Właścicielem
gruntów jest Gmina Białaczów, a naniesień Gmina Opoczno.
Jan Stępień – radny - Mamy swoje tereny.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Inny charakter mają tereny w mieście,
a inny Stanica w Miedznej.
Jan Stępień – radny - Pieniądze mamy ograniczone, a zadań do realizacji bardzo wiele.

W rezultacie szerokiej dyskusji jaka się wywiązała radni zgłaszają potrzebę
zorganizowania spotkania roboczego w szerszym gronie w temacie Strategii.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
a) Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok
2015.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu
/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.

b) Projekt uchwały w sprawie: określenia inkasentów i wynagrodzeń
za inkaso na terenie Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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c) Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej dla Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 11 w Opocznie, przeznaczonej
lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Marzanna Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Wiele Wspólnot ma grunty po obrysie
bloku, które nie spełniają wymogów działki budowlanej. Jest potrzeba przygotowania
kompleksowej uchwały w tej sprawie dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych.
Wniosek jest o 80%, ja optuję za 90%.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - To będzie autopoprawka – te 90%.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Podjęliśmy apel w sprawie placów
zabaw.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - Nie ma odpowiedzi, pomimo monitu.

Radni wnioskują o zaproszenie na sesję Pana Jerzego Pręcikowskiego
Prezesa SM „Nasz Dom” w Opocznie: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.

d) Projekt uchwały: zmieniającej uchwałę Nr XII/98/11 Rady Miejskiej
w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w spawie trybu postępowania
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
objętego dotacją.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik
nr 10 do protokołu /.
Inicjatorem uchwały jest Spółka Wodna w Różannej, reprezentowana przez Pana
Jerzego Wijatę. Otrzymaliście Państwo wniosek w tej sprawie / załącznik nr 10a
do protokołu /. Projekt uchwały zawiera rezygnację z tych 10%. Ta bariera
przeszkadza, rezygnacja z niej zachęci do powstawania Spółek Wodnych.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) Projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Opoczno.
Janusz Plaskota – p.o. Naczelnika Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr do 11 protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) Projekt uchwały: zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/339/13 z dnia
30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/122/11
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z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych
na terenie miasta Opoczna.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik
nr 12 do protokołu /.
Starą uchwałę trzeba poprawić, bo nie ma podstaw prawnych, by tę drogę zaliczyć do
dróg gminnych. Zgodnie z sugestią Wojewody / załącznik nr 12a do protokołu /
poprawiamy.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.

g) Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr V/40/15 Rady
Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 –
2020”.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - przedstawił
projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2032”.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Opoczno na rok 2015.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 15 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) Projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik
nr 16 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosków z dnia 30 stycznia,
9, 10 i 27 lutego 2015r.
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Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik
nr 17 do protokołu /.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
l) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku z dnia 25 lutego
2015r.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik
nr 18 do protokołu /.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.

m) Projekt uchwały: uchylającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 24 listopada 2014r. /Pani Lidia Stanek/.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik
nr 19 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
n) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 24 listopada
2014r. na działalność dyrektora MDK w Opocznie /Pani Lidia Stanek/.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił skargę / pisma stanowią
załącznik nr 20 do protokołu /.

Komisja przyjęła do wiadomości skargę Pani Lidii Stanek z dnia
24 listopada 2014r. na działalność dyrektora MDK w Opocznie / zasadna - 1,
bezzasadna – 1 /.
Komisja została poinformowana, że Komisja Oświaty uznała skargę za zasadną.
o) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 18 marca 2015r.
na działalność dyrektora MDK w Opocznie /Pani Stanisława Wójcik/.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił skargę / pismo stanowi
załącznik nr 21 do protokołu /.

Komisja uznała skargę Pani Stanisławy Wójcik z dnia 18 marca 2015r.
na działalność dyrektora MDK w Opocznie za bezzasadną / zasadna – 0,
bezzasadna – 3 / .
Komisja została poinformowana, że Komisja Oświaty uznała skargę
za bezzasadną.
p) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Muzeum
w Opocznie /Państwo Janina i Kazimierz Podlewscy/.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił skargę / pismo stanowi
załącznik nr 22 do protokołu /.
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Komisja przyjęła do wiadomości skargę Państwa Janiny
i Kazimierza Podlewskich na dyrektora Muzeum w Opocznie.
Komisja została poinformowana, że Komisja Oświaty uznała skargę
za bezzasadną.
Adn. 7.
Zapytania i wolne wnioski.
a) Apel Posła Telusa w sprawach rolniczych – załącznik nr 23 do protokołu.

Radni zapoznali się z pismem i apelem przygotowanym przez Posła Roberta
Telusa do Premier Ewy Kopacz w sprawie protestów rolniczych.
b) Linia Nr 4 Przystanek Opoczno-Południe – załącznik nr 24 do protokołu

Prezes MPK Sp. z o.o. – przedstawił radnym informację o stratach
wynikających z przewozów na nowoutworzonej linii nr 4 zapewniającej dowóz
do stacji kolejowej Opoczno-Południe.
c) Skarga Pani Krystyny Wieruszewskiej – załącznik nr 25 do protokołu

Radni wysłuchali Pani Krystyny Wieruszewskiej w sprawie przyłącza
kanalizacji sanitarnej do jej działki.
Krystyna Wieruszewska – mieszkanka Woli Zależnej – Problem dotyczy przyłącza
kanalizacyjnego do mojej działki. W tej sprawie pisałam wiele pism, niestety nie ma
żadnego porozumienia. Spotkanie 12 marca br. u Pani Burmistrz Zięby nie było
protokołowane i nie zapadła żadna decyzja w mojej sprawie. Mój problem trwa 3 lata.
Zwracam się do Przewodniczącego Rady Miejskiej i do Burmistrza, aby zajęli się
moim problemem.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca - Przewodniczącego Rady nie ma na
posiedzeniu, na sesji Pani przedstawi swój problem.
Janusz Klimek – PGK Sp. z o.o. - Pani Wieruszewska odmówiła, nie pozwoliła wejść
z robotami. Propozycja Pani dotycząca wykonania przyłącza jest nieuzasadniona
ekonomicznie i technicznie. Niech się Pani zastanowi i wyrazi zgodę.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Sprawa zostanie poruszona na sesji 27 marca
br.
Z pozostałymi opisowymi materiałami sesyjnymi Komisja zapoznała się.
Stanowią one załączniki do protokołu z sesji Rady Miejskiej w dn. 27 marca 2015r.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
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Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 13.25

Protokołowała

Bogumiła Kędziora

Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska
i
Przestrzegania Prawa
Alicja Szczepaniak
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