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PROTOKÓŁ NR 10/15 
z łączonego posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa                           
oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 

w dniu 2 października 2015 r. 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyły Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji 
Komunalnej oraz Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji Budżetowej.  
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 sierpniu i wrześniu 2015r.  
2. Ocena realizacji wypoczynku letniego.  
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
4. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji Komunalnej – Otworzyła posiedzenie 
Komisji i powitała wszystkich obecnych. 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji Budżetowej – Otworzyła posiedzenie 
Komisji i powitała wszystkich obecnych. 
 
Przewodniczące zapytały, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia. 
Brak zgłoszeń.  
 

Komisja Komunalna głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji.  

Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji.  
 
Ad.1. 

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2015r. 
 
Przewodnicząca Komisji Komunalnej poinformowała, że protokoły Komisji 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 8/15 z dnia 25 sierpnia 
2015r. i Nr 9/15 z dnia 4 września 2015r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że protokoły Komisji Rozwoju 
Gospodarczego,  Budżetu, Handlu i Usług Nr 8/15 z dnia 25 sierpnia 2015r. i Nr 9/15                 
z dnia 10 września 2015r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak 
również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.  
 
Przewodniczące zapytały, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.  
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Wobec braku uwag Przewodniczące poddały pod głosowanie protokoły w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja Komunalna głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 8/15 z dnia 25 sierpnia 2015r.  
 

Komisja Komunalna głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 9/15 z dnia 4 września 2015r.  
 

Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 8/15 z dnia 25 sierpnia 2015r.  
 

Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 9/15 z dnia 10 września 2015r.  
 
Ad.2. 

Ocena realizacji wypoczynku letniego.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 2 do protokołu /. 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Moje spostrzeżenia są takie, że co roku środków 
jest coraz mniej. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Zgadza się. 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Dobrze by było zaprosić na komisję 
przedstawicieli stowarzyszeń, organizatorów wypoczynku dla dzieci, są nowi radni, 
zapoznalibyśmy się i porozmawiali.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Na poprzedniej Komisji Budżetowej byli przedstawiciele stowarzyszeń. Nie ma 
możliwości, by na każdą komisję ich zapraszać.  
 

Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości realizację wypoczynku letniego                       
/ za przyj. do wiad.: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /.    

Komisja Budżetowa przyjęła do wiadomości realizację wypoczynku letniego                                
/ za przyj. do wiad.: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /.     
 
Ad.3. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
 

A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2014/2015 
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 3 
do protokołu /. 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Zauważyłam spadek w zakresie nauczania 
indywidualnego. 
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Tak, jest znaczny spadek. Rok szkolny 
2013/14 to 816 tys. zł, rok szkolny 2014/15 to 569 tys. zł, ale w roku bieżącym znów 
obserwujemy wzrost. Nie mamy na to wpływu. Nie możemy podważyć orzeczenia 
lekarskiego.  
Andrzej Pacan – radny – Czy podczas przyjęć do ZSS Nr 1  jest selekcja na podstawie 
ocen? Czy wszystkie chętne dzieci są przyjmowane do tej szkoły? Ma to wpływ na 
poziom szkoły.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Nie ma bariery, selekcji. Dyrektorzy są 
zainteresowani tym, by do szkoły przyjmować jak najwięcej dzieci.  
 

Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości informację.   
Komisja Budżetowa przyjęła do wiadomości informację.   
 

B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
 

a) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Opoczno. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 4 do protokołu /. 
Dla każdej zmiany trzeba inicjować nową procedurę zmiany studium.  
Robert Grzesiński – radny – Pojawił się inwestor, który chciał kupić tereny 
inwestycyjne, a właściciel podniósł cenę o 100%. W związku z tym mam pytanie, 
jakie tereny inwestycyjne posiada w tej chwili Gmina? 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
Gmina nie posiada dużych terenów inwestycyjnych. Są to małe działki.  
Robert Grzesiński – radny – Jeśli nigdy nie będziemy właścicielem gruntów to 
podamy cenę, a gdy pojawi się inwestor właściciel poda wyższą cenę i staniemy się 
śmieszni.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Nie 
możemy podać ceny. Zamiast robić plany miejscowe należy iść w kierunku 
wykupienia gruntów i dopiero robić plan miejscowy.  

Komisja Komunalna głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Budżetowa głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

 
Komisja została poinformowana, że na sesji Burmistrz będzie wnioskował                               
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: powierzenia 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością                                                   
z siedzibą w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno, dotyczącego wykonania 
przyłączy kanalizacji sanitarnej do szkół i świetlic wiejskich / załącznik nr 5 do 
protokołu /.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Prawnik podważył zasadność uchwały                                   
i Burmistrz będzie wnioskował o jej wycofanie z porządku obrad sesji.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Ten projekt uchwały znalazł się                                   
z inicjatywy Spółki PGK. Służby prawne zasugerowały, że skoro Spółka jest 
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własnością Gminy to zlecenie zadania nie wymaga dodatkowej uchwały Rady 
Miejskiej. Te rzeczy, które są w ramach działania Spółki będziemy zlecać Spółkom 
Gminnym z wolnej ręki.  
 

b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.  

Ewa Trojnar – Inspektor w Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu /. 
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Przygotowałem dla Państwa 
dodatkowy załącznik – przykładowe ceny za wodę i ścieki wybranych miast z naszego 
regionu / załącznik nr 6a do protokołu /.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Jeśli nie podejmiemy uchwały to taryfy i tak 
wejdą w życie? 
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Prawo stanowi, że jeśli Rada 
Miejska nie podejmie uchwały o zatwierdzeniu taryf to one i tak wejdą w życie, bo 
zostały pozytywnie zweryfikowane. Cała podwyżka to planowany wzrost amortyzacji. 
Jest jedna możliwość, to co zrobiły Drzewica i Końskie – dopłata do taryf.  
Krzysztof Grabski – radny – Radni są za obniżką ceny wody i ścieków. 
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Nie zakładamy podwyżek z tytułu 
wzrostu ceny paliwa i energii, tylko z tego względu że dochodzi majątek Spółki a to 
rodzi dodatkowe koszty. 
Krzysztof Grabski – radny – Odbiorcy też dochodzą.  
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Z tytułu wybudowania kanalizacji         
z kosztami wyjdziemy na „0”, ale zmodernizowaliśmy też oczyszczalnię ścieków. To 
jest ten majątek, który ma czynnik cenotwórczy.  
Krzysztof Grabski – radny – Odbiorca nie musi ponosić za to konsekwencji. Cena 
wody, a przede wszystkim cena ścieków jest za wysoka. Społeczeństwo jest zubożałe.  
Robert Grzesiński – radny – Nasz głos i tak nie ma znaczenia. Ma jedynie znaczenie 
polityczne. Po co ta dyskusja? Będziemy głosować wedle sumienia.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Co jeśli Rada Miejska zagłosuje za powrotem do 
stawek z 2013 roku? 
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – W grę wchodzi tylko wniosek                            
o nieprzyjęcie taryf. Rada Miejska może podjąć uchwałę o dopłatach do grupy 
taryfowej.   
Ryszard Starus – Wiceprzewodniczący – Złotówka podwyżki na ściekach jest rażąca.  
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Podwyżki nigdy nie są czymś 
przyjemnym.  

Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości projekt uchwały / za przyj. do 
wiad.: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /.    

Komisja Budżetowa przyjęła do wiadomości projekt uchwały / za przyj. do 
wiad.: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /.     

 
Przerwa  
 

c) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej. 
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /. 

Komisja Komunalna głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Budżetowa głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

 
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału 

8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej         
w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa.  

Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Lokal był wcześniej zajmowany, ale                    
15 czerwca został przekazany do zasobów komunalnych Gminy. Były prowadzone 
rozmowy ze Starostwem Powiatowym na temat zamiany. Odpowiedź była taka, że nie 
posiadają nieruchomości do zamiany. Rozmawiałam z Ministrem Kultury i 
Dyrektorem Centrum Edukacji Artystycznej. Otrzymaliśmy odpowiedź, że odkupią 
lokal,                                    ale z bonifikatą. Ten kawałek działki pod rozbudowę 
Starostwa Powiatowego też sprzedaliśmy z bonifikatą 50%. Rada Miejska może takiej 
bonifikaty udzielić. Na sesji będzie delegacja ze szkoły.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Jaka to kwota? 
Barbara Bąk – Skarbnik - 86 tys. zł.  
Robert Grzesiński – radny – Rozmawiałem z Panią Dyrektor Szkoły Muzycznej                                  
i prosiła, aby lokal przekazać za symboliczną złotówkę. Zapoznajmy się z opinią 
Szkoły przed podjęciem decyzji w tej sprawie.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Podjęliśmy szereg działań, by 
przekazać lokal szkole. Ostatnia propozycja to ta bonifikata.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Czy nie ma możliwości pozyskania całości kwoty 
za lokal? Starostwo Powiatowe dba o swój budżet. Powinniśmy szanować nasze 
złotówki.  
Robert Grzesiński – radny – Szkoła Muzyczna w żaden sposób nie jest związana                           
z Powiatem. To szkoła podległa Ministerstwu.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Pomagamy i Policji. Mnie tylko chodzi o to, by 
nie obciążać budżetu.  
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - To 
nie jest szkoła podległa Starostwu, ale Starosta jest reprezentantem Skarbu Państwa.  
Robert Grzesiński – radny –Wysłuchajmy tej drugiej strony przed podjęciem decyzji.  
Ryszard Starus – Wiceprzewodniczący – Ta uchwała rozwiąże problem własności 
szkoły.  
Robert Grzesiński – radny – Radni poprzedniej kadencji szykowali się do przekazania 
lokalu za przysłowiową złotówkę. Umarzamy wielkie kwoty, a to jest Szkoła 
Muzyczna dla dzieci.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Umarzanie podatków to nie widzimisię 
Burmistrza, ku temu są poważne przesłanki.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Może Minister jest w stanie pokryć cały koszt.  
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Robert Grzesiński – radny – Najlepszym adwokatem będzie Pani Dyrektor Szkoły 
Muzycznej.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Dlaczego Starostwo Powiatowe nie chce 
zamiany? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Też chcemy jak najszybciej uregulować 
sprawę, by szkoła mogła inwestować. Nie było konsensusu co do formy przekazania. 
Zaproponowaliśmy szkole umowę nieodpłatnego użyczenia i wówczas będzie można 
wnosić o wszystkie środki. Można również zawrzeć umowę przedwstępną notarialną.  
Robert Grzesiński – radny – Czyj jest udział w lokalu? 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami -
Udział związany jest z lokalem Gminy. Budynek to współwłasność Skarbu Państwa                      
i Gminy. Starosta Opoczyński jest reprezentantem Skarbu Państwa.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Współwłaścicielami budynku jest Skarb 
Państwa i Gmina Opoczno. Chcemy iść Pani Dyrektor na rękę i jak najszybciej 
uregulować tę sprawę. Ważny jest interes Gminy, ale i szkoły, która edukuje dzieci na 
wysokim poziomie. Ten lokal jest szkole bardzo potrzebny.  
Robert Grzesiński – radny – Niech na sesji wypowie się Rada Rodziców.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Dbajmy o każdą złotówkę.  
Wiesław Turek – radny - Jesteśmy upoważnieni do podejmowania decyzji. Nie 
uchylajmy się od tego.  

Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości projekt uchwały / za przyj. do 
wiad.: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /.    

Komisja Budżetowa przyjęła do wiadomości projekt uchwały / za przyj. do 
wiad.: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 1 /.     
 

e) Regulaminu wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
Komisje przyjęły do wiadomości projekt uchwały.  
 
f) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim                     

i Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2016-2019.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
Komisje przyjęły do wiadomości projekt uchwały.   
 
g) rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 30.06.2015r.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
Komisja Komunalna głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
 
h) rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Zubera z dnia 10.07.2015r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
Komisja Komunalna głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
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Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

 
 
i) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.  

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 13 do 
protokołu/. 
Burmistrz będzie wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały na sesji. Pewnie 
będzie też zwoływana sesja nadzwyczajna.  
Wiesław Turek – radny – Ile będzie kosztowała fontanna? 
Barbara Bąk – Skarbnik - Zaplanowane było 160 tys. zł. Najniższa oferta to 170 tys. 
zł.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Chciałam zapytać o działkę na ul. Skłodowskiej – 
zamiana pod cmentarz. 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
Gmina wykupuje grunty pod cmentarz. Jeden z właścicieli jest chętny, ale na zamianę. 
Przy bloku Skłodowskiej 14 a 16 jest kiosk z prasą. Kiosk jest tego Pana, a działka pod 
kioskiem jest własnością Gminy.  
Wiesław Turek – radny – Czy powinniśmy inaczej traktować właścicieli gruntów, 
które nabywamy pod cmentarz? Uważam, że pozbywanie się placyków jest błędem, 
bo nie widomo co będzie w przyszłości, byśmy przez takie działanie nie blokowali 
przedsięwzięć w przyszłości.  
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
Pan chce zamiany. Jeśli się nie zgodzi na sprzedaż to musielibyśmy iść w tryb 
wywłaszczenia, a to długa procedura. 
Wiesław Turek – radny – Obawiam się, że to może spowodować lawinę podobnych 
roszczeń. Proszę o rozwagę.  
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
Wykupiliśmy ok. 8 ha. Cała inwestycja to ok. 11 ha. Zostało 3 ha.  

Komisja Komunalna głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Budżetowa głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 

C) Dyskusja na temat przystąpienia Gminy Opoczno do Stowarzyszenia 
Samorządów Regionu Opoczyńskiego – projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Samorządów Regionu 
Opoczyńskiego.  

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Wpłynęło pismo Starosty na temat 
utworzenia Stowarzyszenia. Na sesji będzie przedstawiciel Starostwa. Dyskusja 
powinna się odbyć.  
Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu . 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Stowarzyszenie jest formą przewidzianą 
na współpracę w celu pozyskiwania środków unijnych w partnerstwie.  
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Na dzień dzisiejszy do Stowarzyszenia 
przystąpiły Drzewica i Białaczów. Żarnów przygotował uchwałę. Sławno 
zapowiedziało, że przystąpi.  
Wiesław Turek – radny – Stowarzyszenie jest narzędziem do pozyskiwania pieniędzy. 
Jest cała paleta możliwości pozyskania środków zewnętrznych.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Były głosy, że podczas tworzenia 
Stowarzyszeń w późniejszym czasie pojawiały się koszty. Ja nie spotkałam się z tym.  
Wiesław Turek – radny – Nie byłoby żadnych kosztów. Siedziba mieściłaby się                           
w Starostwie. Nie ma określonych składek, zapis jest po to wprowadzony by była taka 
możliwość. Stowarzyszenie stworzy możliwość bezpośredniego sięgania po środki 
unijne.  
Ryszard Starus – Wiceprzewodniczący – Z opinii prawnej wynika, że są wątpliwości.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Chodziło o składki.  
Wiesław Turek – radny – Strony umawiają się, czy płacą składki, czy nie.  
Andrzej Pacan – radny – W Statucie mowa jest o 5 członkach.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Można zasugerować, by Zarząd składał 
się z takiej liczby członków, ile Gmin przystąpi do Stowarzyszenia.  
Wiesław Turek – radny – Trzeba podejść praktycznie. Według mnie i 5 członków jest 
za dużo. Może być problem ze spotkaniem się w jednym terminie.  

Komisja Komunalna głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Budżetowa głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 

D) Dyskusja na temat tworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Opocznie. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Wpłynął wniosek o utworzenie Rady 
Seniorów. Na sesji będą obecni wnioskodawcy. Dyskusja powinna się odbyć.  
Materiał na ten temat stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Komisje przyjęły do wiadomości informację.   
 
Ad.4. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
 
Komisja wnosi o przygotowanie na sesję projektu uchwały w sprawie: wyboru 
Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska                    
i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie. 
 
Radna Jadwiga Figura prosi o interwencję w związku z obklejeniem wszystkich 
słupów oświetleniowych na ulicy Piotrkowskiej plakatami reklamowymi. 
Radna prosi o wyrównanie łącznika ul. Kwiatowa – ul. Moniuszki wzdłuż muru 
cmentarnego. 
Radna  zwraca uwagę na brak zjazdów dla wózków inwalidzkich na chodnikach na 
terenie miasta.  
Radna zwraca uwagę na potrzebę zainstalowania łańcuchów wzdłuż ul.17 – go 
Stycznia przy Zalewie ze względów bezpieczeństwa mieszkańców. 
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Radny Ryszard Starus prosi o interwencję w sprawie usunięcia wszystkich 
uschniętych drzew na terenie miasta / między innymi na rogu ul. Partyzantów                                  
i ul. Piotrkowskiej /.  
Radny zgłasza potrzebę postawienia koszy przy drodze od cmentarza przy parkingach 
na wysokości bloków ul. Partyzantów 55, 53, 51. 
Radny Wiesław Turek prosi o szerszą informację w sprawie budowy Zalewu                                 
w Sitowej. Ze sprawozdania Burmistrza wynika, że Burmistrz nie wyraża zgody na 
zakup gruntów za kwotę proponowaną przez wspólnotę gruntową Sitowa, co 
spowoduje zaniechanie realizacji inwestycji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Łodzi z RPO. Radny pyta o datę graniczną, która zamyka nabór 
wniosków. 
Radny prosi o przygotowanie wykazu inwestycji na które Gmina posiada projekty 
techniczne / również te, które straciły ważność /.  
Radna Alicja Szczepaniak prosi o szerszą informację na temat zabezpieczenia 
środków finansowych przez Gminę na wykup boiska asfaltowego przy                                                  
ul. Kopernika należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
 
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczące zamknęły posiedzenie.  
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 11.30 
 
 
 
 
 
 
 

                               Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała                                         Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i 
Przestrzegania Prawa 

 
Bogumiła Kędziora                                                             Alicja Szczepaniak      
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, 
Handlu i Usług 

 

Jadwiga Figura 
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