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PROTOKÓŁ NR 1/2016 
z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
w dniu 26 stycznia 2016r. 

 
 

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 grudniu 2015r. 
2. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2015 rok. 
3. Sprawozdanie z prac Komisji za 2015 rok.  
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
5. 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 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  
 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji.  
 
Ad.1. 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2015r. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 12/15 z dnia 28 grudnia 
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 – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 12/15 z dnia 28 grudnia 2015r.  

 
Ad.2. 

Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2015 rok. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – przedstawił informację / załącznik nr 3 do protokołu /.  
Mariola Klimek – Kierownik ZUK – W tym miesiącu wysypaliśmy 232 tony soli,                     
525 ton piachu i przejechaliśmy ok. 2 tys. km.  
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Krzysztof Grabski – radny – Zwracam się z prośbą, aby jadąc od Stużna w kierunku 
Mroczkowa Dużego piaskarki nie opuszczały pługu. Takie sytuacje są nagminne.  
Mariola Klimek – Kierownik ZUK – Moje piaskarki mają pług opuszczony. Proszę 
pamiętać, że są drogi wojewódzkie, krajowe, powiatowe i gminne. Każdy zarządca 
drogi odśnieża swoje drogi.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Zwracam się z prośbą, aby wysypać ul. 
Wyszyńskiego (jest ślisko) i między garażami.  
Styczeń trwa – jaki jest koszt za styczeń do tej pory? 
Mariola Klimek – Kierownik ZUK – Koszt za styczeń to 233 tys. zł 213 zł. Proszę 
pamiętać, że tym roku nie było zimy. W ubiegłym roku koszt za styczeń wyniósł                      
200 tys. zł.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Nie można powiedzieć, że w styczniu nie było zimy. Było 
sypane. Prowadzimy Dziennik, ewidencję, zapisywane są temperatury. Można 
sprawdzić.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Wydział prowadzi ewidencję. W 
styczniu była faktura, sprawdziłam ją. Radni mogą do niej zajrzeć.  
Robert Grzesiński – radny – Czy opuszczanie pługa to kwestia uznaniowa? 
Mariola Klimek – Kierownik ZUK – Tak, to dodatkowe obciążenie (paliwo, sól i 
piach).  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

Ad.3. 
Sprawozdanie z prac Komisji za 2015 rok.  

 
Komisja opracowała i przyjęła do wiadomości sprawozdanie. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad.4. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję: 
 
A) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.  

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno–Inwestycyjnego - przedstawił 
informację / załącznik nr 5 do protokołu /.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  

 
a) uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029.  

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu 
/.  

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

b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.  
Jadwiga Figura – radna – Czy to poziom dotychczasowy? 



3 
 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – Tak.  
Elżbieta Dorocińska – Wiceprzewodnicząca – Proszę, aby wzorem następnej uchwały 
przedstawić wyliczenie kosztu jednostkowego świadczenia.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – Na 
chwilę obecną nie jest to możliwe. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile osób 
skorzysta z usług prawnika, psychologa itd., a ceny usług są różne.  
Anna Wolowska – radna – Jest wykorzystywana cała kwota? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – Tak, 
nigdy nie było zwrotu.  

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

c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów 
Mazowiecki.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.  
Będzie autopoprawka: w § 1 wykreślić „i” oraz w § 3 dopisać: „do zawarcia którego 
upoważnia się Burmistrza Opoczna”.  
Robert Grzesiński – radny – Cena 10 zł świadczenia dla małego dziecka to bardzo 
mało. Trzeba zastanowić się nad poziomem kwalifikacji personelu. Cała kwota 
pomocy                               4 tys. zł również jest mała. Czy jest możliwe sprawdzenie 
kwalifikacji personelu przez Gminę, która daje pieniądze i czy te pieniądze trafiają we 
właściwe ręce? 
Jadwiga Figura – radna – To nowa uchwała. Skąd taka potrzeba? Jak były do tej pory 
rehabilitowane małe dzieci? Zastanówmy się, czy u nas nie mogłaby powstać taka 
opieka. 
Anna Wolowska – radna – O to samo chciałam zapytać, co moi przedmówcy. Musimy 
wozić dzieci do Tomaszowa? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Ta sytuacja pojawiła się po raz 
pierwszy, w związku z urodzeniem dziecka z Zespołem Downa. Dziecko to może być 
rehabilitowane w Ośrodku w Tomaszowie Maz. Ośrodek na pewno jest dotowany 
przez Gminę Tomaszów. Cena 10 zł świadczenia na rynku to bardzo mało. Jeśli u nas 
są rehabilitanci i Stowarzyszenia, które się tym zajmują to one powinny wyjść z oferta, 
wykwalifikować się, świadczyć takie usługi i wówczas pieniądze zostaną u nas. Ta 
kwota 4 tys. zł jest przeliczona na ilość zabiegów. Jeśli środki nie zostaną 
wykorzystane to nadwyżka zostanie zwrócona na koniec roku.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.               

d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok.   
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu/.  
Opinia RIO jest pozytywna, odczytam ją na sesji.  
Mariola Klimek – Kierownik ZUO – Zmieniła się ustawa i będziemy dwa razy                            
w miesiącu  odbierać odpady zmieszane. To podroży nasze koszty.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Od kiedy odpady będą zbierane dwa razy                       
w miesiącu? 
Mariola Klimek – Kierownik ZUO – Od 1 kwietnia do 30 października.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Jaki procent osób nie płaci za śmieci? 
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – 16%.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Kto to sprawdza? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Tym zajmuje się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.                            
W 2015 r. Wydział wystawił 666 upomnień i 77 tytułów wykonawczych 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – A czy ktoś sprawdza sklepy? Mają małe kosze 
i śmieci podrzucają do kontenerów na Osiedlach.  
Mariola Klimek – Kierownik ZUO – Takie sytuacje są nagminne. Zgłaszamy je do 
Straży Miejskiej. Nikt nie może narzucić sklepom wielkości pojemników. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – A targowisko? Po czwartku wygląda 
strasznie, jest pełno śmieci. Czy obcokrajowcy płacą za sprzątanie? 
Mariola Klimek – Kierownik ZUO – Tak, płacą tyle co inni. Wszyscy mają 
pozwolenie na handel. 
Jadwiga Figura – radna – Jest zapis o zakupie nieruchomości przy ul. Zjazdowej. Czy 
Gmina myśli o zakupie innych nieruchomości z przeznaczeniem na mieszkania 
socjalne? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Gmina myśli i stąd ten zakup. Tam znajdą 
mieszkanie 4 rodziny. Myślimy też o hotelu na ul. Przemysłowej, o pl. Kościuszki 20.  
Elżbieta Dorocińska – Wiceprzewodnicząca – Jaka część śmieci jest 
nieposegregowana? 
Mariola Klimek – Kierownik ZUO – Jeśli chodzi o segregację to  jesteśmy na 
końcówce dostosowania ZUO do REEPOK-a. 6 lutego nastąpi odbiór inwestycji.  
Jaki procent – pół na pół. Segregujemy odpady, a to co już się nie da posegregować to 
nadal jest odpadem zmieszanym.  
Elżbieta Dorocińska – Wiceprzewodnicząca – Śmieci z tych 3 koszy w 
gospodarstwach domowych podlegają jeszcze segregacji? 
Mariola Klimek – Kierownik ZUO – Tak. Jak będziemy mieli REEPOK to nie 
będziemy musieli wozić śmieci do Rawy Mazowieckiej. Przerobienie odpadów na 
miejscu będzie dużo tańsze.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Jaki jest koszt miesięczny wożenia odpadów 
do Rawy? 
Mariola Klimek – Kierownik ZUO – W zależności od ilości odpadów to kwota                           
45-50 tys. zł.  
Barbara Bąk – Skarbnik – U nas funkcjonują stawki z 2013 roku. Dopłacaliśmy 
rocznie do odbioru śmieci 600 tys. zł. Teraz by było 700 tys. zł, to za dużo. W innych 
Gminach już podnieśli stawki za śmieci o 30%.  
Robert Grzesiński – radny – Pani Kierownik powiedziała, że nie będziemy wozić 
śmieci do Rawy i będą oszczędności. Może nie będzie trzeba podnosić ceny.   
Mariola Klimek – Kierownik ZUO – Musimy spłacić kredyty w wys. 10 mln zł.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – 16% nie płaci za śmieci. To 947 dłużników – gospodarstw 
domowych.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – A ile nie złożyło deklaracji? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Praktycznie wszyscy złożyli. Część deklaracji jest ruchoma – 
ludzie się przemieszczają, składają korekty, jest to cały czas monitorowane.  
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Mariola Klimek – Kierownik ZUO – Z deklaracjami jest różnie. Ktoś złożył na 2 
osoby, bo twierdzi że 3 dzieci jest na studiach, ale oni przecież przyjeżdżają i 
produkują śmieci.  
Elżbieta Dorocińska – Wiceprzewodnicząca – Jest planowana sprzedaż budynku po 
Policji. Czy Urząd nie zastanawiał się, by nie pozbywać się tej nieruchomości,                                 
a wykorzystać ją na inne cele? Na co zostaną przeznaczone pieniądze ze sprzedaży?  
Barbara Bąk – Skarbnik – To decyzja Kierownictwa, że ten budynek zostanie 
sprzedany.  
Robert Grzesiński – radny – Jest bardzo trudna sytuacja w OPS-ie. Warunki są 
tragiczne. Może należałoby przejąć budynek Starostwa na ul. Rolnej i tam przenieść tę 
instytucję. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Byłem z Burmistrzami w OPS-ie. To 
prawda,               że sytuacja jest tam bardzo trudna. 140 obiadów wydawanych 
dziennie przez Jadłodajnię paraliżuje pracę Urzędu. Szukamy innego miejsca na 
przeniesienie Jadłodajni. Jeśli chodzi o budynek Starostwa na ul. Rolnej to oni już go 
rozplanowali. Burmistrz Kacprzak chce przy pomocy programu PPP zmodernizować 
budynek OPS-u.  

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.         

       
e) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty 

dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” 
w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.  

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.               

 
f) upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy 

Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań                  
z zakresu ochrony zdrowia.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –                            
Ta uchwała zostanie wycofana z porządku obrad sesji / załącznik nr 11 do protokołu /. 
 

g) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, 
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 12 do protokołu /.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.               

 
Ad.5. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Radna Jadwiga Figura: 

a) prosi o ponowne zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Leśnej i 
Krasickiego /zostało rozmontowane przez wandali/; 
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b) zorganizowanie opoczyńskiej górki do zjeżdżania dla dzieci /możliwość 
integracji dzieci i rodziców/. 

Radna Alicja Szczepaniak: 
a) prosi o podjęcie interwencji w związku z zanieczyszczaniem powietrza przez 

Bank Spółdzielczy na pl. Kościuszki; 
b) w imieniu mieszkańców prosi o ustawienie urządzeń do ćwiczeń /takich jakie 

są nad Zalewem/ w kilku innych miejscach Opoczna.  
 
Jadwiga Figura – radna – proszę o informację na temat gazyfikacji Opoczna. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Lustro ciągle 
rozmontowują, zamontujemy.  
Jeśli chodzi o gazyfikację to Gmina nie realizuje sieci gazowniczej, to obowiązek 
PGE. Teraz realizują sieć gazową od Zakładu Nr 4 do OPTEX-u. Sytuacja jest trudna, 
bo nie wiedzieli, że trafią na skałę. Termin realizacji się wydłuży. Zainteresowanie 
podłączeniem do sieci jest duże. Mieszkańcy mogą podłączać się do już wybudowanej 
nitki. Nam zależy na odbiorcach indywidualnych, co wiąże się z wymianą pieca. 
Robimy wszelkie ułatwienia. Chcemy zorganizować spotkanie z Dyrekcją PSG. 
Spotkanie rozstrzygnie, czy Spółka chce inwestować czy nie.  
Jadwiga Figura – radna – Proszę o informację na temat remontu bazarku.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jesteśmy na etapie realizacji projektu 
kompleksowej modernizacji bazarku. Realizacja projektu wymaga współpracy na linii 
projektant – kupcy. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z kupcami. Kupcy 
wnieśli swoje uwagi. Przekazaliśmy je projektantowi. Wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Termin do 30 czerwca powinien zostać dotrzymany.  
 
 
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 10.00 
 
 
 
 

                              Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała                                        Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i 
Przestrzegania Prawa 

 
Bogumiła Kędziora                                                               Alicja Szczepaniak  
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