PROTOKÓŁ NR 11/15
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
w dniu 24 listopada 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 protokołu z posiedzenia komisji w październiku 2015r.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. 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
/załącznik nr 1c do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad.1.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w październiku 2015r.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 10/15 z dnia 2
października 2015r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również
dzisiaj był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 10/15 z dnia 2 października 2015r.
Ad.2.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 2 do protokołu /.
Jadwiga Figura – radna - Dopalacze, narkotyki, „mocarz” – czy to wszystko jest
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w Opocznie?
Marek Grzegory-Roróg – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie - Jako Powiat
nie jesteśmy wyalienowani z tego problemu.
Anna Wolowska radna – Chciałam zapytać o służby ponadnormatywne – jak działają
i kto je finansuje?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – Są
finansowane z Programu Profilaktyki Alkoholowej. Policja wnioskuje o przydział
godzin w okresie wakacyjnym od 22.00 do 2.00. W tym roku służby
ponadnormatywne też były realizowane.
Anna Wolowska radna – Ile w tym roku przeprowadzono szkoleń dla sprzedawców
alkoholu? Ile było przeprowadzonych kontroli? Czy były przypadki naruszenia
przepisów?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
Szkolenie odbyło się w marcu. Wzięło w nim udział ok. 10 sprzedawców. Na temat
kontroli odpowie Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Jadwiga Figura – radna – Przewodniczący MKRPA płacone ma za każde posiedzenie,
a Sekretarz ma wynagrodzenie miesięczne?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – Tak.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Czy był w ubiegłym roku przypadek zabrania
koncesji na sprzedaż alkoholu?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – Na to
pytanie odpowie Sekretarz MKRPA.
Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu, a Podkomisji ds. leczenia i kontroli
w zależności od napływających wniosków – raz w miesiącu lub co drugi miesiąc.
Elżbieta Dorocińska – Wiceprzewodnicząca – Z materiałów wynika, że problem
przemocy się zmniejszył. Czy to znaczy, że mniej sprawdzamy, czy się polepszyło,
czy działania Komisji taki dają efekt?
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Pytaliśmy o częstotliwość kontroli punktów
sprzedaży alkoholu i czy były w 2015r. sytuacje zabrania koncesji?
Jolanta Milczarek-Stanik – Sekretarz MKRPA – Kontrole są zapowiedziane.
Poinformowanie sprzedawcy to obowiązek ustawowy. W tym roku niezapowiedziana
kontrola była w okresie letni w godzinach wieczornych w 2-óch sklepach. Na
szczęście informacje nie potwierdziły się. Cofnięciem zezwolenia zajmuje się Wydział
Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych. Zabranie koncesji na sprzedaż alkoholu to
1-2 przypadki w roku.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – To skąd się bierze alkohol u młodzieży?
Jolanta Milczarek-Stanik – Sekretarz MKRPA – Maleje problem z nieuczciwymi
sprzedawcami. Problem jest społeczny. Alkohol nieletnim kupują osoby dorosłe.
Robert Grzesiński – radny – Jaka jest odległość punktu sprzedaży alkoholu od szkoły?
Jolanta Milczarek-Stanik – Sekretarz MKRPA – 50 metrów. Komisja musi dokonać
pomiaru odległości sklepu od szkoły.
Robert Grzesiński – radny – Położenie 24 h sklepu z alkoholem w pobliżu szkoły mnie
razi. Młodzież prędzej czy później tam wejdzie.
Proszę, aby zwiększyć działania prewencyjne w zakresie alkoholizmu wśród
młodzieży poprzez zwiększenie odległości punktów sprzedaży alkoholu od szkół.
Jadwiga Figura – radna – Problem alkoholu wśród młodzieży istnieje.
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Robert Grzesiński – radny – Problem alkoholu jest wypierany przez problem
dopalaczy. Pogadanki nie docierają do młodzieży. Lepsze efekty byłyby wówczas,
gdyby ktoś na podstawie własnych doświadczeń opowiedział jaki to koszmar być
uzależnionym, przez co przeszedł.
Jolanta Milczarek-Stanik – Sekretarz MKRPA – Kierujemy pisma do szkół o tym,
że chcemy się zapoznać z ich programami profilaktycznymi. Następnie oceniamy
i rekomendujemy Burmistrzowi do dofinansowania.
Profilaktyka musi być od małego. Realizują to pedagodzy.
Robert Grzesiński – radny – Sklepów z dopalaczami jest coraz mniej, ale jest sprzedaż
internetowa.
Jolanta Milczarek-Stanik – Sekretarz MKRPA – Leczenie uzależnienia od narkotyków
jest dobrowolne. Komisja nie ma podstaw prawnych by taką osobę wezwać na
rozmowę.
Robert Grzesiński – radny – Pogadanki w szkołach przynoszą nikłe efekty. Lepiej
gdyby osoby podzieliły się własnymi doświadczeniami.
Jolanta Milczarek-Stanik – Sekretarz MKRPA – W ZSS Nr 1 realizują tego typu
działania.
Anna Wolowska – radna – Proszę o wzmożenie kontroli przy ogrodzeniu Szpitala przy
ul. Partyzantów. Młodzież pije alkohol i zakłóca spokój.
Marek Grzegory-Roróg – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – Zapisałem.
Jadwiga Figura – radna – Proszę, aby podjąć działania w celu zmobilizowania
właścicieli, aby uzupełnili płyty betonowe w dwóch miejscach ogrodzenia przy
ul. Piotrkowskiej przed Szkołą Specjalną.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Ad.3.

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

1. Analiza projektu budżetu na 2016 rok.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt budżetu /załącznik do protokołu
z posiedzenia Komisji Budżetowej w dn. 24.11.2015r/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt budżetu na 2016 rok.
2. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
A) Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie
B) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach
Rejon Opoczno
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C) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektorat w Łodzi
Oddział w Opocznie
D) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Opocznie
E) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie
F) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Terenowy Inspektorat w Białaczowie
G) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku
Materiały stanowią załączniki od 3 a do 3 g.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. 3.

Zaopiniowanie materiałów na sesję – zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2015 – 2029.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 4 do protokołu
/.
Anna Wolowska – radna - Czy są uwzględnione wnioski radych do budżetu?
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie, żadne wnioski nie są uwzględnione.
Robert Grzesiński – radny – Należy się kilka słów wyjaśnienia dla radnych od
Burmistrza.
Anna Wolowska – radna – Proszę o poczynienie działań w kierunku poprawienia
estetyki odcinka ulicy Biernackiego od Galerii do ul. Partyzantów. Wygląda on
tragicznie, na chodniku są liczne doły, murek przy parkingu dawnej Spółdzielni jest
zdewastowany, płyty zostały powyrywane.
Robert Grzesiński – radny - Zgłaszam wniosek, aby podjąć dyskusję na komisji
lub na sesji na temat: „Bariery architektoniczne w kontekście osób
niepełnosprawnych na terenie miasta.”
Komisja przegłosowała wniosek: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 5 do protokołu
/.
Dziś otrzymałam pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie dotacji
celowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Naniosę zmianę w
projekcie uchwały.
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na obszarze Gminy Opoczno w roku 2016.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze
Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
na obszarze Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) zwolnień od podatku od nieruchomości.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.
Krzysztof Grabski – radny – Spadły dochody z podatku od nieruchomości.
Barbara Bąk – Skarbnik - W 2015 roku Gmina sama sobie płaciła podatek od
nieruchomości. Na 2016 rok są planowane niższe wpływy, gdyż Gmina sama sobie
płacić nie będzie. Zmienił się przepis.
Elżbieta Dorocińska – Wiceprzewodnicząca – Rolnicy nie mogą ubiegać się o obniżkę
podatku, czy inne ulgi?
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - Rolnicy nie są
traktowani jako przedsiębiorcy, a ta uchwała dotyczy przedsiębiorców, ale np. akcyza
również jest pomocą.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jak uchwała ma się do pomocy de
minimis?
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - Jeśli składowisko
będzie wychodziło poza teren gminy /lokalny/ to będzie to pomoc de minimis.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – PGK korzysta z wielu form pomocy de
minimis przy swoich inwestycjach.
Janina Ziębicka – Księgowa PGK – Chodzi o to, byśmy nie płacili podatku od
składowiska, które nie funkcjonuje. To byłoby dla nas duże obciążenie.
Robert Grzesiński – radny – Na wyjazdowej komisji byliśmy na wysypisku i
konkluzją było, że wyjdziemy na prostą. Kiedy składowisko przestanie przynosić
straty?
Janina Ziębicka – Księgowa PGK – W przyszłym roku.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Odpowiedź brzmi – nie wcześniej jak
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w styczniu 2016r. Trwają procedury wydania decyzji na REEPOK. W grudniu na
posiedzeniu Sejmiku zapadła decyzja o nadaniu tego statusu dla naszego składowiska.
Są duże szanse.
Robert Grzesiński – radny – Składowisko śmieci było okrzyknięte sukcesem, a teraz
jest obciążeniem.
Janina Ziębicka – Księgowa PGK – Tak, śmieci wysyłamy do Rawy Mazowieckiej.
Mimo, że nasze składowisko było nowe to nie było dostosowane. W międzyczasie
zmieniły się przepisy – wprowadzono Regionalne instalacje.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Składowisko było oddane do użytku
w 2010 roku, a od 1 lipca 2011 roku zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie. Według nowych przepisów na naszym wysypisku brakuje
segregacji odpadów zmieszanych. PGK przystąpiło do budowy linii do tego celu,
część techniczna już działa, ale brakuje biologicznego przetwarzania odpadów
zmieszanych. To kosztuje od 5 do 25 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że sprawa
zakończy się pozytywnie z końcem roku. Tak mamy przyobiecane.
Robert Grzesiński – radny – Mieszkańcy zdali egzamin z segregacji.
Krzysztof Grabski – radny – Co robimy z gazem odzyskiwanym z odpadów
komunalnych?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jest utylizowany. Pobudowanie na
wysypisku śmieci biogazowni byłoby super, ale dopiero gdy bedzie REEPOK.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 2 do protokołu /.
Robert Grzesiński – radny – Proszę, aby większe środki przeznaczyć na Drużynę
w podnoszeniu ciężarów „Opocznianka” trenowaną przez Pana Krzysztofa Maja,
która osiąga efekty na arenach międzynarodowych.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Burmistrzowi leży to na sercu.
Jadwiga Figura – radna – Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o terminy ogłaszania
konkursów dla organizacji pozarządowych?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – Nie,
konkurs ogłaszany jest po uchwaleniu budżetu.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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i) uchylającej uchwałę z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia
zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym
w domu.
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS - przedstawiła projekt uchwały
/ załącznik nr 11 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS - przedstawiła projekt uchwały
/ załącznik nr 12 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) nadania imienia Szkole Podstawowej w Libiszowie.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 13 do protokołu /.
Jadwiga Figura – radna – Jakie będą koszty uchwały?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - To koszty wymiany pieczątek, tablicy
na budynku szkoły.
Krzysztof Grabski – radny – Czy teraz szkoła posiada nazwę?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - Nie.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów
wyboru ofert.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 14 do protokołu /.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Słyszałam w mediach, że 6-latki mają wrócić
do przedszkoli?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - Nie potrafię odpowiedzieć, co będzie.
Jadwiga Figura – radna – Czy to nie zmierza w kierunku likwidacji przedszkoli
prowadzonych przez Gminę na rzecz przedszkoli prywatnych?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - Jeśli będą miejsca w naszych
przedszkolach to ta uchwała nie wejdzie.
Jadwiga Figura – radna – Skoro nie ma problemu to po co uchwalać?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty -To forma zabezpieczenia na przyszłość.
Na dziś uchwała do niczego nas nie zobowiązuje.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 2, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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ł) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
strefy przemysłowej położonej w północnej część miasta Opoczno.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 15 do protokołu /.
Uwagi do planu zostaną rozpatrzone na sesji.
Anna Wolowska – radna – Jaki będzie koszt sporządzenia planu?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - Ok. 14
tys. zł.
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Ad.4.
Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura – radna - zgłosiła następujące problemy:
- lustro ul. Krasickieggo – Leśna – jest niszczone przez wandali;
- zadymione Opoczno;
- zanieczyszczenia pozostawiane przez psy.
Chciałam zapytać o gazyfikację Opoczna - na Gorzałkowie są ludzie zainteresowani
tym tematem. Jaka jest możliwość pociągnięcia nitki w różnych częściach Opoczna?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrz Opoczna – Urząd Marszałkowski zaoferował
Program KAWKA. Poprzez Gminę osoby fizyczne mogą pozyskać do 65% środków
na wymianę pieca. Problem leży w tym, że dystrybutor gazu nie jest zainteresowany
odbiorem gazu przez jednostkowe gospodarstwa domowe, musiałaby być większa
grupa. Jeśli wpłynie wniosek od mieszkańców to Gmina się tym tematem zajmie.
Teraz główna nitka gazu idzie ul. Piotrkowską do OPTEX-u.
Krzysztof Grabski – radny – Ludzie nie chcą się dołączać ze względu na koszt.
Jadwiga Figura – radna - Należy wyłożyć kostką główne alejki na cmentarzu przy
ul. Granicznej.
Co z hotelem przy ul. Przemysłowej?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrz Opoczna – Jeśli chodzi o cmentarz to wykup
gruntów jest na ukończeniu. Będziemy realizować potrzeby, gdy będzie zagrożenie, że
zabraknie miejsc.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Kto będzie administratorem cmentarza?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrz Opoczna – Spółka PGK.
Budynek przy ul. Przemysłowej – są wykonywane drobne prace remontowe, budynek
jest w złym stanie technicznym.
Elżbieta Dorocińska – Wiceprzewodnicząca – Na terenach wiejskich jest Fundusz
Sołecki. Na ostatniej sesji przepadł fundusz jednego sołectwa. W budżecie główne
pieniądze idą na miasto. Byłam przeciwna Funduszowi, bo to oznacza rozdrobnienie
pieniędzy.
Krzysztof Grabski – radny – Chciałem zapytać o wykup budynku na ul. Zjazdowej 13.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrz Opoczna – Właściciele budynku zwrócili się o
wykup kamienicy. Rzeczoznawca wycenił budynek. Burmistrz wniósł do budżetu o
środki na zakup tej kamienicy do zasobów komunalnych. Posiadamy 2 kamienice
wyłączone
z użytkowania: przy pl. Kościuszki 20 i na ul. Sobieskiego
10. Zasoby się kurczą. Pojawiła się możliwość wykupienia. W budynku będzie 6
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lokali mieszkalnych. Właścicielka żądała 300 tys. zł, my zaproponowaliśmy 250 tys.
zł. Budynek jest
w dobrym stanie. Jesteśmy nim zainteresowani.
Robert Grzesiński – radny – W budżecie 2016 jest zapis: „budowa świetlic wiejskich
30 tys. zł”.
Barbara Bąk – Skarbnik – To projekt techniczny jeden dla wszystkich.
Robert Grzesiński – radny – Mieliśmy podjąć temat świetlic.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Temat będzie poruszany na sesji w grudniu.
Jan Stępień – radny – Co z kanalizacją gminy?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrz Opoczna – Jeśli chodzi o Program KPOŚ to jego
realizacja jest zakończona. Program nie obejmował całej gminy z uwagi na wskaźniki
zagęszczenia. Tam gdzie jest mniejsze zagęszczenie kanalizację będziemy realizować
z WFOŚiGW w najbliższym czasie. Do 30 czerwca 2016r. jest rozliczenie KPOŚ. Nie
ma obaw, że się nie wywiążemy z terminów.
Jan Stępień – radny – Czy są przewidziane kary z tytułu nie skanalizowania gminy?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrz Opoczna – Nie wiem.
Robert Grzesiński – radny - Uważam, że należy rozważyć zamontowanie sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach na terenie miasta – zwłaszcza chodzi o skrzyżowanie
ul. Partyzantów – Piotrkowska. Sygnalizacja poprawi bezpieczeństwo.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrz Opoczna – Nie było robionych takich przymiarek.
Krzysztof Grabski – radny – Jest zapisany plac zabaw w szkole Mroczkowie
Gościnnym – co zamierzacie tam jeszcze robić i czy dalej będzie zamknięty na
kłódkę? Po co robić i zamykać?
Jan Stępień – radny – Uważam, że przejścia dla pieszych na terenie miasta powinny
być oświetlone. Brak oświetlenia powoduje zagrożenie wypadków.
Robert Grzesiński – radny – Podczas wyjazdowej komisji byliśmy w byłej kotłowni
przy ul. Skłodowskiej. Na jakich zasadach kotłownia jest wynajęta CIS-owi?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrz Opoczna – Jest podpisana umowa dzierżawy. CIS
wystąpił o przedłużenie tej umowy. W najbliższym czasie sprawa będzie
rozpatrywana. Jest decyzja Nadzoru Budowlanego o przeznaczeniu budynku do
rozbiórki ze względu na zły stan techniczny.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 11.35

Protokołowała

Bogumiła Kędziora

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

9

10

