PROTOKÓŁ NR 8/15
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
w dniu 25 sierpnia 2015 r.
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 czerwcu i lipcu 2015 r.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku z
uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych
3. Dowóz uczniów do szkół.
4. Sprawozdanie z prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2015 r.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. 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.
Ad.1
Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2015 r.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół z
posiedzenia komisji z czerwca 2015 r.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół z
posiedzenia komisji z lipca 2015 r.
Ad.2
Dowóz uczniów do szkół
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Przedstawił sprawozdanie z dowozu
uczniów do szkół w nowym roku szkolnym. /Załącznik nr 2 do Protokołu/. Przekazał
informacje o kursach MPK. Z kursów otwartych korzysta 735 osób. Gmina
zobowiązana jest pokryć koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych. Przedstawił
koszty dowozu z zeszłego roku szkolnego, przedstawił koszty działalności wynikającej
z zawartej umowy z MPK to koszt około 4 zł za 1 km. Dyrektorzy zostali poproszeni o
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opinie na temat dowozu uczniów. Został postawiony zarzut czy opieka nad dziećmi
jest wystarczająca poza miejscem szkoły.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- W miesiącu lipcu była komisja
wyjazdowa , byliśmy wtedy w Adamowie, gdzie jest niebezpieczna krańcówka, a w
Wólce Karwickiej nic nie zostało zrobione.
Jadwiga Figura-radna- Chciałabym zapytać , czy Pan prezes ma trudności z dowozem?
Andrzej Kopania-prezes MPK- Wszystkie informacje zostały przekazane Panu
naczelnikowi. Zdarzały się niestety przypadki śmiertelne nie zawsze z winy
kierowców. W kilku wsiach potrafią zorganizować odbiór dzieci, ale nie wszędzie.
Anna Wolowska- radna- Chodzi mi o dowóz osób niepełnosprawnych do ośrodka
(czterech osób), czy nie ma jakiegoś ośrodka wychowawczego bliżej Opoczna, czy
rodzice sami sobie ten ośrodek wybrali?
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Niestety nie ma bliżej takiego ośrodka.
Andrzej Kopania-prezes MPK- Jestem na bieżąco, wczoraj odbyła się Sesja w
powiecie. Bursa w Opocznie zostanie zamknięta. Dzieci, które są dowożone muszą
być zakwaterowane w miejscu nauki.
Jadwiga Figura-radna- Chciałabym zapytać czy w przypadku dzieci z innych gmin,
gminy te partycypują w kosztach dowozu tych dzieci. Jakie jest przygotowanie na rok
szkolny 2015/2016, czy dużo dzieci zapisywanych jest w szkołach poza swoim
okręgiem?
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Czekamy na sprawozdania ze szkół.
Robert Grzesiński-radny- Chciałbym zwrócić uwagę, że niektóre inwestycje zagrażają
bezpieczeństwu mieszkańców. Zostało potrącone dziecko przy bloku przy ul.
Skłodowskiej 8. Jest tam remont drogi. Chciałbym zapytać Pana Snopczyńskiego o tą
inwestycję.
Jadwiga Figura-radna- Chciałabym przybliżyć problem łamania zakazu wjazdu przez
kierowców na ul. Piotrkowskiej?
Krzysztof Grabski-wiceprzewodniczący Komisji- Pan mówi o chodniku?
Robert Grzesiński-radny- Nie została zachowana linia odstępu chodnika od ulicy.
Irena Przyborek-radna- Chciałabym poruszyć kwestie zatoczki na drodze w
Modrzewiu.
Andrzej Kopania-prezes MPK- Byłem w tamtym tygodniu. Będą namalowane pasy.
Sugestia jest taką by porozmawiać z Panią dyrektor, by dzieci nie maszerowały 50-60
metrów tylko od razu dzieci wysiadały przed budynkiem szkoły.
Grzegorz Wołąkiewicz-Przewodniczący Rady Miejskiej- Przygotował Pan materiał, z
czego Pan ten materiał stworzył? Informacja MPK wystawia ocenę, pominął Pan
szkoły, ta informacja to żadna informacja. Byliśmy z komisją wyjazdową, która jest
zobowiązana do kontroli ustawowo. Pan nigdy nic nie pisał o dowozie dzieci do Wólki
Karwickiej. Jeśli rozmawiamy o stronie wschodniej, dowóz dzieci jest bardzo
niebezpieczny , szczególnie w zimie. Jeśli chodzi o dowóz dzieci robimy stanowczo za
dużo, w pewnym momencie zapędziliśmy się. Nie mówię tutaj o odbieraniu kursów,
ale (np. na trasie nr 7 nie odbieraliśmy tej trasy pomimo, że się nie należy). Jak Pan
prezes sobie wyobraża, że szkoła za każdym razem będzie delegować pracownika by
wychodził po dzieci? Na temat bezpieczeństwa uczniów każdy ma jakieś obowiązki.
Teren szkoły powinien być ogrodzony.
Andrzej Kopania-prezes MPK- Nie jest to oficjalne pismo, jest to tylko notatka.
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Stwierdziliśmy tyle błędów. Zdarzają się sytuacje niebezpieczne. Dostaję polecenia do
wykonania od Burmistrza i Wydziału Oświaty. W żadnej gminie nie ma
zorganizowanych przejazdów tak jak w naszej gminie. Zdarzyły się dwa wypadki
jeden w Zameczku, drugi w Ogonowicach. Jak się dziecku nie należy to jakie to jest
bezpieczeństwo. Chodzi o wypracowanie wspólnego celu.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – W Ogonowicach dzieci wysiadają po
przeciwnej stronie niż szkoła. Powinny wysiąść na terenie szkoły.
Andrzej Kopania-prezes MPK- Gdzie ja jeszcze będę wjeżdżał na teren szkoły, żeby
tam się coś jeszcze stało? Zdarzają się sytuacje, że przestawiają przystanki. Co roku
monitorujemy sytuację, ustalamy sytuację razem z Panem Miązkiem. Przewoźnik
bierze na siebie kwestię bezpieczeństwa.
Grzegorz Wołąkiewicz-Przewodniczący Rady Miejskiej- Jeśli Pan monitoruje sytuacje
w Wólce Karwickiej to powinien Pan to napisać.
Andrzej Kopania-prezes MPK- Jakie będzie bezpieczeństwo gdy na ul. Biernackiego
dzieci na przystanku się rozbiegają. Nauczyciel musi wyjść po te dzieci.
Robert Grzesiński-radny- Panie Snopczyński, czy ma Pan świadomość, że zostało
potrącone dziecko przy bloku na ul. Skłodowskiej, chodzi o drogę dojazdową. Na
etapie projektu nie została zachowana linia bezpieczeństwa. Chodzi o to, że ta
inwestycja to bubel.
Andrzej Snopczyński-naczelnik WTI- Projekt został zachowany przez Komisję
Bezpieczeństwa przy Starostwie Powiatowym w Opocznie. Do tej pory tak było, że
ludzie parkują na chodniku. Parking został przesunięty. Jestem przeciwny zrobieniu
tam drogi jednokierunkowej.
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Mamy spotkanie z prawnikiem, aby
dochować parametrów bezpieczeństwa dojścia do szkoły, by szkoły miały nad tym
nadzór. Wystąpiły problemy na naradzie z dyrektorami, oni muszą zachować
bezpieczeństwo tylko na terenie szkoły.
Grzegorz Wołąkiewicz-Przewodniczący Rady Miejskiej- Nie usłyszałem jakie
zachowanie jest bezpieczne w szkole.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Mam taką prośbę o udzielenie
odpowiedzi na wnioski dotyczące Wólki Karwickiej.
Robert Grzesiński-radny- Chciałbym poruszyć temat bezpieczeństwa dowozu do szkół
miejskich, chodzi o ograniczniki prędkości.
Wniosek:
Radny Robert Grzesiński złożył wniosek by zrobić przejścia dla pieszych w
formie wyniosłości tak samo jak od strony ul. Inowłodzkiej.
Komisja głosami za – 3, przeciw – 0, wstrz. 1-przyjęła wniosek radnego Roberta
Grzesińskiego
Grzegorz Wołąkiewicz-Przewodniczący Rady Miejskiej- Poruszę temat zjazdów np. w
Bukowcu Opoczyńskim, Wygnanowie, Wólce Karwickiej, by autobus nie cofał na
przystanku.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Wydatki szkół wiejskich księgowane są w GZOPO.
Szkoleń tego typu nie widziałam.
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Jadwiga Figura-radna- Chodzi mi o ograniczniki prędkości od strony ulicy
Partyzantów.
Andrzej Snopczyński-naczelnik WTIZostało zatwierdzone przez Komisję
bezpieczeństwa i Policję. Wymagane przejście będzie wymagało dojścia. Jeśli komisja
dojdzie do wniosku, że jest potrzebne, zostanie to przeanalizowane.
Robert Grzesiński-radny- Jakie koszty gmina poniesie za te zmiany?

Wniosek:
Radnej Anny Wolowskiej o kwestii bezpieczeństwa, przebudowy i remontu
dróg w okolicach Przedszkola nr 6 na ulicy Kopernika w stronę Galerii
Inspiro.
p. Kryczka-mieszkanka Opoczna- Chciałabym zapytać o skrzyżowanie na ul.
Partyzantów, mój mąż został potrącony przez samochód.
Robert Grzesiński-radny- Pasy są ulokowane na skrzyżowaniach co jest
niebezpieczne.
Andrzej Snopczyński-naczelnik WTI- Projekt został zatwierdzony przez Komisję
bezpieczeństwa przy Starostwie Powiatowym.
Komisja przyjęła do wiadomości informację o dowozie uczniów do szkół.
Ad.3
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. z
uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2015 r. z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych./Załącznik nr 3
do Protokołu/. Większość dochodów jest na drugie półrocze. Wysokość dochodów
majątkowych wynosi 70%. Otrzymaliśmy dotację na budowę ronda na skrzyżowaniu
ulic Perzyńskiego, Inowłodzka, Kwiatowa. Jeśli chodzi o wydatki były niższe, czyli
47.056,00 zł. Największa pozycja to przekazanie aportu do PGK.
Robert Grzesiński-radny- Chciałbym zapytać o zwiększenie kwoty w rozdziale nr 750
w wydatkach?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Może chodzić o zwrot podatku VAT.
Robert Grzesiński-radny- Czy gmina poniosła jakieś koszty związane z Wyborami
Miss Polonia Województwa Łódzkiego?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Część środków finansowych zostało pozyskanych,
część to nasze środki.
Jadwiga Figura-radna- 14 strona sprawozdania, zostały sprzedane nieruchomości,
chodzi mi o te działki czy musiały być sprzedane, czy nie koliduje np. z budową placu
zabaw dla dzieci?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Ja nie wiem o jakie działki Pani pyta.
Anna Plewa-inspektor Wydziału RiGG- Dziewięć działek zostało sprzedanych. To
niewielkie kawałki (paski). Działki nr 47,49 to teren zalewowy. Działka przy ul.
Mickiewicza została sprzedana firmie „Pakos”. Działki na ul. Kwiatowej i św. Marka
pod budowę domów mieszkalnych.
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Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Działka przy ul. Św. Marka jest własnością
Skarbu Państwa. Z mocy prawa własność została przekazana Gminie Opoczno.
Anna Plewa-inspektor Wydziału RiGG- Przy ul. Żytniej mamy działki sprzedane pod
usługi.
Jadwiga Figura-radna- Czy na ulicy Rolnej może być przekazana działka pod blok
socjalny?
Robert Grzesiński-radny- Chodzi o działki koło bloków przy ul. Partyzantów 38A,
38B w stronę Przedszkola nr 5, chodzi o inwestycje i własność Wspólnoty
Mieszkaniowej.
Andrzej Snopczyński-naczelnik WTI- Chodzi o blok przy ul. Skłodowskiej 10 ? Sześć
klatek zrobił poprzedni Burmistrz, a dwie Wspólnoty.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Jeśli chodzi o łącznik ul. Spacerowej i
Żeromskiego i przy ul. Skłodowskiej 10 pewne rzeczy były realizowane.
Komisja przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2015 r. z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
Ad.4
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2015.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL-Przedstawiła sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015./Załącznik nr 4
do Protokołu/.
Jadwiga Figura-radna- Na stronie 14 zadania zlecone nie są realizowane, czy mogą
być później zrealizowane?
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Tak, chcą te zadania wykonać w okresie
zimowym.
Jadwiga Figura-radna- Jak układa się współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i
Policją?
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Nie mieliśmy od nich żadnych informacji na
ten temat.
Komisja przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015.
Ad.4
Przystąpienie Gminy Opoczno do realizacji inwestycji pn. „Kompleksowa
modernizacja targowiska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznejdyskusja.”
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Przedstawiła projekt uchwały dotyczącej
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przystąpienia Gminy Opoczno do realizacji inwestycji pn. „Kompleksowa
modernizacja targowiska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznejdyskusja”./Załącznik 5 do Protokołu/. Na marcowej i kwietniowej sesji radni podjęli
uchwałę w sprawie targowiska. Jeśli chodzi o remont bazarku. W projekcie uchwały
zakładaliśmy, że do realizacji tego projektu przystąpią wszyscy kupcy. Nie wszyscy
chcą. Zgodę wyraziło 80% handlujących. Była wystosowana prośba do radnych by
wyrazili opinie na temat tego projektu.
Robert Grzesiński-radny- Jestem jak najbardziej za tym, by radni zdecydowali,
deklaruję, że radni są przychylni i Gminie i miastu. Jeżeli będziemy zwlekać to nigdy
dokumenty techniczne nie powstaną.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Są ludzie przeciwni, ale niektórych nie
stać.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Ta realizacja musi mieć projekt
techniczny, musimy złożyć prośbę o dotacje z PROWU. Jeśli chodzi o dotacje,
mieszkańcy oczekują, że gmina postawi pawilony, co jest niemożliwe. Jeżeli dojdzie
do tej inwestycji, będą musieli zainwestować sami.
Krzysztof Grabski-zastępca Przewodniczącej Komisji- Czy będą świetlice osiedlowe?
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Mamy MDK, nie było zainteresowania
świetlicami osiedlowymi.
Robert Grzesiński-radny- Radni są wykorzystywani do brudnej roboty, wychodzi na
to, że radni czegoś nie chcą.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Tak jak informowałam wcześniej nie
wszyscy kupcy chcą się zgodzić na tę inwestycję.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Jeśli chodzi o handlujących np. odzieżą,
sprzedaż bardzo słabo im idzie i ich nie stać na taką inwestycję.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Tą działalność gospodarcza prowadzą na
własne ryzyko. Na ten ryneczek ludzie przychodzą przede wszystkim po żywność. Co
roku jest masa osób, które zakładają firmy 1-osobowe, które się otwierają i zamykają.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Kilka lat temu byliśmy na bazarku w
Tomaszowie Mazowieckim gdzie był przeprowadzony remont.
Jadwiga Figura-radna- Najważniejsze jest bezpieczeństwo na bazarku. Ten bazarek
straszy swoim wyglądem. Nie życzę jakiegoś pożaru. Warunki pracy tych ludzi są
straszne.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Było dużo spotkań, była przedstawiona
rzetelna propozycja.
Robert Grzesiński-radny- Najwyższy czas na działanie, chcemy zmian, stwórzmy
rzetelny system.
Jadwiga Figura-radna- Podobno były wcześniej przymiarki, do dofinansowania ze
środków unijnych na bazarki zajmujące się sprzedażą płodów rolnych. Trzeba też
wspomnieć o dużej konkurencji w postaci cudzoziemców handlujących odzieżą nie
zawsze z legalnego źródła.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Jak jest ze sprzedażą przez
cudzoziemców, jakie opłaty wnoszą, kto po nich sprząta.
Janina Ziębicka- księgowa PGK- Na jedną opłatę czasami przypada dwudziestu
handlujących.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Jak jest z płaceniem przez te osoby?
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Janina Ziębicka- księgowa PGK- Płaci za jedną osobę.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Doszło do spotkania kupców z ul.
Targowej, by ograniczyć handel cudzoziemców. Najczęściej te towary pochodzą z
nielegalnego źródła. Napisaliśmy pisma o Urzędu Skarbowego i Izby Celnej. Możemy
dokonać zmian w regulaminie targowiska. Całkowicie im nie można zakazać handlu.
Nie możemy wprowadzić dla nich innych opłat. Opłata targowa jest za miejsce. Opłata
placowa jest za wjazd. Jedna osoba rezerwuje dla pięciu osób. Policja była na kontroli,
dyscyplinowali te osoby. Na jeden, dwa targi wystarcza, później wracają do stanu
poprzedniego.
Robert Grzesiński-radny- Jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy unijnych, dlaczego nie
ma jeszcze naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich?
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Trwają prace nad nową strukturą
organizacyjną Urzędu. Do czasu powołania nowego Sekretarza wszystko było
zawieszone, teraz dopiero wszystko ruszy.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy
Opoczno do realizacji inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja targowiska wraz z
opracowaniem dokumentacji technicznej- dyskusja.”
Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sparwie:
a)Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015-2029.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015-2029./Załącznik nr 6
do Protokołu/.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Na jakim etapie jest budowa nowego
Cmentarza Komunalnego w Opocznie?
Andrzej Snopczyński- naczelnik WTI- 21 sierpnia został ogłoszony przetarg
nieograniczony. Termin realizacji pierwszego etapu zadania to 30 listopad br.
Krzysztof Grabski-zastępca Przewodniczącej Komisji- Jak przedstawia się sytuacja z
dróg dojazdowych do pól uprawnych.
Andrzej Snopczyński- naczelnik WTI- Pan wnioskował o drogę między Stużnem, a
Mroczkowem Gościnnym. Pan Burmistrz odrzucił ten wniosek.
Krzysztof Grabski-zastępca Przewodniczącej Komisji- Jak wiecie najgorsza sytuacja
jest na ul. Staszica. Mówiono o rewitalizacji tej drogi.
Andrzej Snopczyński- naczelnik WTI- Będzie zrealizowany projekt rewitalizacji.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Chciałabym zapytać o budynek
Biblioteki i o termomodernizację ZSS nr 3?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Wypadło z planu.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Jeśli chodzi o ul. Staszica, pojawiły się
pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego. Będzie remontowane os. Gorzałków. Jest to
rejon bardzo zniszczony. Jeśli chodzi o budynek komunalny-biblioteki
zabudżetowaliśmy 120 tys. złotych na przebudowę tego lokalu, 20 tys. złotych poszło
na projekt. Nie będzie budowy różnych budynków socjalnych.
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Jadwiga Figura-radna- Chciałam zapytać o budynek przy pl. Kościuszki.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni,
budynek został wycofany ze sprzedaży. Będzie przeprowadzony remont i zostanie
przeznaczony na mieszkania komunalne. Budynek przy ul. Sobieskiego 10 był
problem z jednym z mieszkańców. Lokal został opuszczony.
Zdzisława Bąkiewicz- prezes ZGM- Jest ogłoszony przetarg, zgłosiła się jedna osoba,
ale wycofała się. Ma być podpisana umowa dzierżawy z inną osobą na okres do 3 lat.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Zgłaszałam komisji, żeby był lepszy
nadzór nad remontami. Powinno zwracać się uwagę na działalność inwestora.
Anna Wolowska- radna- Pkt. 20 dotyczący przebudowy ronda-poprawienie
infrastruktury, czy obejmuje to również remont chodników?
Andrzej Snopczyński- naczelnik WTI- Nie, to o czym Pani mówi jest w innym
projekcie.
Komisja głosami za – 0, przeciw – 0, wstrz. 1- przyjęła do wiadomości projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na
lata 2015-2029.
b)Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Przedstawiła projekt uchwały dotyczącej
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego./Załącznik nr 7 do
Protokołu/. Pomoc ta ma polegać na dofinansowaniu zakupu urządzeń medycznych i
przeciwpożarowych.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Szczegółowych informacji udzieli Pan
Sagalara na sesji.
Jadwiga Figura-radna- Czy musimy pomagać powiatowi, przecież on dobrze stoi
finansowo, lepiej niż Gmina?
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Wszystkie gminy powiatu opoczyńskiego
biorą udział w tym projekcie.
Komisja głosami za – 1, przeciw – 0, wstrz. 3- pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego.
c)Zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Przedstawiła projekt uchwały dotyczącej
zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy./Załącznik
nr 8 do Protokołu/. Zmiana ta ma polegać na dopisaniu słów dotyczących
umundurowania.
Komisja głosami za – 5, przeciw – 0, wstrz. 0- pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
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25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kraśnicy.
d)Zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kruszewcu.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Przedstawiła projekt uchwały dotyczącej
zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy./Załącznik
nr 9 do Protokołu/. Zmiana ta ma polegać na dopisaniu słów dotyczących
umundurowania.
Komisja głosami za – 5, przeciw – 0, wstrz. 0- pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kruszewcu.
e)Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Opoczno na rok 2015./Załącznik nr 10 do Protokołu/.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Chciałabym zapytać o szkołę w
Dzielnej?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- To pytanie powinno być skierowane do naczelnika
Wydziału Oświaty. Zabrakło 73 tys. złotych.
Jadwiga Figura-radna- Już w sierpniu zabrakło pieniędzy?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Trzeba pytać Wydział Oświaty oni za to odpowiadają.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Szkoła działa na tyle prężnie, że liczba
uczniów się zwiększa.
Marek Ziębicki-naczelnik Wydziału Oświaty- Po wyliczeniach wyszło, że zabraknie
pieniędzy z dotacji.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Ile jest dzieci w Dzielnej i dlaczego
zabrakło pieniędzy?
Marek Ziębicki-naczelnik Wydziału Oświaty- Plan był ustalony w zeszłym roku.
Liczba dzieci w 2013 i 2014 roku-31 uczniów.
Jadwiga Figura-radna- O ile jest zwiększona liczba uczniów?
Marek Ziębicki-naczelnik Wydziału Oświaty- 32 uczniów w przedszkolu.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Zabrakło 200 tys. złotych na dotacje dla wszystkich
szkół.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy
Opoczno na rok 2015.
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f)Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Jadwiga Oleksik- kierownik OPS- Przedstawiła projekt uchwały dotyczący
podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w
zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na
lata 2014-2020”./ Załącznik nr 11 do Protokołu/.
Komisja głosami za – 5, przeciw – 0, wstrz. 0- pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
g)Określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorymi w
domu.
Jadwiga Oleksik- kierownik OPS- Przedstawiła projekt uchwały dotyczący określenia
zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorymi w domu./Załącznik
nr 12 do Protokołu/.
Komisja głosami za – 4, przeciw – 0, wstrz. 0- pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie określenie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone
nad chorymi w domu.
h)Zmiany
Studium
uwarunkowań
przestrzennego gminy Opoczno.

i

kierunków

zagospodarowania

Jacenty Lasota-naczelnik Wydziału RMiZP- Pan Burmistrz wycofa ten punkt z obrad
Sesji Rady Miejskiej. /Załącznik nr 13 do Protokołu/
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno.
i)Przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Opoczno na lata 2015-2019”.
Stanisław Miązek- naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawił projekt uchwały
dotyczący przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Opoczno na lata 2015-2019”./Załącznik nr 14 do Protokołu/.
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Komisja głosami za – 5, przeciw – 0, wstrz. 0- pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przyjęcie „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Opoczno na lata 2015-2019”.
j)Uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w
Opocznie.
Stanisław Miązek- naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawił projekt uchwały
dotyczący uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli
w Opocznie./ Załącznik nr 14 do Protokołu/.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Co do zasady regulamin uchwala Rada
Miejska, wtedy zarządzenie Burmistrza przestanie mieć moc prawną.
Komisja głosami za – 2, przeciw – 1, wstrz. 0- pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego
do kąpieli w Opocznie.
k)Powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego
odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach gminnych.
Stanisław Miązek- naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawił projekt uchwały w
sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego
odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach gminnych./Załącznik
nr 15 do Protokołu/.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Jeżeli posiadamy własną spółkę gminną i
jeżeli przepisy na to pozwalają to powinniśmy dokonać starań, by nasza spółka się tym
zajmowała.
Janina Ziębicka-księgowa PGK- Mamy odpowiedni sprzęt pługi, piaskarki.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Tą uchwałę radni powinni powierzyć to
zadanie spółce.
Komisja głosami za – 5, przeciw – 0, wstrz. 0- pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno
dotyczącego odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach
gminnych.
l)Przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opoczno na lata 20142020”.
Andrzej Snopczyński- naczelnik WTI- Przedstawił projekt uchwały dotyczący
przyjęcie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opoczno na lata 20142020”./Załącznik nr 17 do Protokołu/.
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Komisja głosami za – 4, przeciw – 0, wstrz. 0- pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opoczno
na lata 2014-2020”.
m)Utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu Powiatowym w
Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Justyna Małachowska-prawnik UM- Przedstawiła projekt uchwały dotyczący
utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie
w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r./Załącznik nr
18 do Protokołu/.
Komisja głosami za – 4, przeciw – 0, wstrz. 0- pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie utworzenie odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu
Powiatowym w Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
n)Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Justyna Małachowska-prawnik UM- Przedstawiła projekt uchwały dotyczący
powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników./Załącznik nr 19 do
Protokołu/.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Czy ktoś wyraża zgodę na udział w
takiej komisji. Zgłaszam moją kandydaturę.
Anna Wolowska- radna- Ja również.
Komisja głosami za – 4, przeciw – 0, wstrz. 0- pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
o)Rozpatrzenia skarg z dnia 22.06.2015 r. i 28.07.2015 r.
Justyna Małachowska-prawnik UM- Przedstawiła skargi Pani Marii Surmy z dnia
22.06.2015 r. i 28.07.2015 r./Załącznik nr 20 do Protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości skargi z dnia 22.06.2015 r. i 28.07.2015 r.
p)Apel w sprawie odrzucenia niekorzystnych dla gmin zapisów projektu uchwały
prawo wodne.
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały dotyczącej
przyjęcia apelu w sprawie odrzucenia niekorzystnych dla gmin zapisów projektu
uchwały prawo wodne./Załącznik nr 21 do Protokołu/.
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Komisja przyjęła do wiadomości apel w sprawie odrzucenia niekorzystnych dla gmin
zapisów projektu uchwały prawo wodne.
Ad.6
Zapytania i wolne wnioski.
Anna Wolowska- radna- W sprawie ujęcia w Prognozie Finansowej zapisów
dotyczących modernizacji i remontu chodników przy ul. Biernackiego i remontu
chodnika od Przedszkola nr 6 do Galerii Inspiro na ul. Kopernika.
Jadwiga Figura-radna- W sprawie sprzedaży terenów koło bloków-do p. Bąkiewicz
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Czy trwają rozmowy Pani Burmistrz
Zięby z Panem Burmistrzem Kądzielą dotyczące remontów świetlic wiejskich?
Z pozostałymi opisowymi materiałami sesyjnymi Komisja zapoznała się.
Stanowią one załączniki do protokołu z sesji Rady Miejskiej w dn. 28 sierpnia 2015r.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 12.45

Protokołował

Andrzej Monik

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