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PROTOKÓŁ  NR 3/2016 

z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

w dniu 15 marca 2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca 
Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2016r. 

2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 
2015- ocena. 

3. Bezrobocie w Gminie Opoczno. 

4. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za odpady 
komunalne. 

5. Staż Miejska- wydatki i wpływy.  

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie.  

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 /załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za- 5, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 
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Ad. pkt. 1 

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2016r.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 1/16 z dnia 26 
stycznia 2016r., oraz Nr 2/16 z dnia 3 lutego 2016r. były do wglądu w Biurze 
Rady Miasta, jak również były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji.  

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca stycznia. 

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
1/16 z dnia 26 stycznia 2016r. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca lutego. 

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
2/16 z dnia 16 lutego 2016r. 

Ad. pkt. 2 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w roku 2015- ocena. 

Edyta Krzysztofik-  Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności- przedstawiła informacje na temat Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r. /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji-  Na jakiej podstawie otrzymuje 
pieniądze świetlica „Pinokio”? Z tego co wiem to fundacja potrzebuje większej 
dotacji. 

Edyta Krzysztofik-  Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności- Pieniądze przyznawane są w zależności od budżetu jaki mamy. 

Jadwiga Figura- radna- Czy są sponsorzy fundacji? 

Edyta Krzysztofik-  Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności- Nie mamy takich informacji. Pani podczas kontroli powiedziała, że 
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są, ale jest ich coraz mniej. W świetlicy Pinokio głównymi sponsorami są  sklep 
Wojciechowski oraz piekarnie, które dostarczają co jakiś czas chleb oraz 
wędliny. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 3 

Bezrobocie w Gminie Opoczno. 

Jan Kaczorowski- Powiatowy Urząd Pracy- przedstawił informację na temat 
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie programach 
związanych z zapobieganiem bezrobociu  oraz o bezrobociu w mieście i gminie 
Opoczno w roku 2015 /załącznik nr 5 do protokołu/.  

Dodatkowo Radni zapoznali się z informacją na temat zatrudnienia i korzystania 
z aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu przez Urząd Miejski w 
Opocznie w 2015r. /załącznik nr 6 do protokołu/. 

Robert Grzesiński- radny- Złożył podziękowania na ręce Pana Kaczorowskiego 
dla Powiatowego Urzędu Pracy. 

Anna Wolowska- radna- Czy istnieje pomoc dla osób zakładających własną 
działalność gospodarczą? Czy tylko dla osób bezrobotnych? 

Jan Kaczorowski- Powiatowy Urząd Pracy- Tylko dla osób zarejestrowanych 
jako bezrobotny. 

Jadwiga Figura- radna-  Przez jaki okres osoba musi być zarejestrowana, aby 
otrzymać środki na założenie własnego biznesu? 

 Jan Kaczorowski- Powiatowy Urząd Pracy- Zależy to od indywidualnych osób. 
Zakładamy dla każdego bezrobotnego profil, który pomaga nam określić 
predyspozycję pracownika. Są trzy profile. 

Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Osoba bezrobotna bez szkolenia, 
otrzyma od PUP szkolenie bezpłatnie. Ale czy istnieją szkolenia grupowe np. na 
wózki widłowe lub kursy księgowych? 

Jan Kaczorowski- Powiatowy Urząd Pracy- Niestety od zeszłego roku nie 
organizujemy szkoleń grupowych. Obecnie mamy „ bon szkoleniowy”, który 
polega na przeszkoleniu pracownika w konkretnym kierunku. Efektywność 
szkoleń to 70%. 
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Jadwiga Figura- radna-  Z tego co wiemy PUP w Opocznie znajduje się w 
krajowej czołówce, pod względem wykorzystywania środków. Gratulujemy. 

 Anna Wolowska- radna- Czy nadal trwa program stażowy? Jak długo trwa i na 
jak długo później bezrobotny otrzymuje zatrudnienie? 

Jan Kaczorowski- Powiatowy Urząd Pracy- Staż dla bezrobotnego trwa min. pół 
roku, później pracodawca ma obowiązek zatrudnienia pracownika na okres min. 
3 miesięcy. 

Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Podziękowania dla PUP. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad.pkt.4 

Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za 
odpady komunalne. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił informację dotyczącą zebranych odpadów 
komunalnych z Gminy Opoczno za rok 2015 /załącznik nr 7 do protokołu/, 
informację o stanie czystości i porządku w gminie Opoczno /załącznik nr 8 do 
protokołu/ oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenach gmin woj. łódzkiego /załącznik nr 9 do protokołu/. 

Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- przedstawiła informację na temat 
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów /załącznik nr 10 do protokołu/. 

Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Chciałabym wiedzieć skąd 
wynikają podwyżki opłat za śmieci. 

Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Kalkulacja kosztów jest 
sporządzana przez firmę, która obsługuje odbiór odpadów komunalnych, ale jest 
to na potrzebę sporządzenia oferty. Koszty warunkują różne czynniki np. koszt 
energii elektrycznej, regulacja najniższej krajowej. Nie wiem dlaczego w 2014r. 
nie zaproponowano nowych stawek, ponieważ już wtedy było widać, że koszty 
poszły w górę. Na początku roku 2016 rozstrzygnięto nowy przetarg. Kwotę w 
nim podaną przeliczyliśmy i przedstawiliśmy nowe stawki za odbiór odpadów. 

Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Kiedy będzie działało wysypisko 
REEPOK? 
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Mariola Klimek- PGK Sp. z o. o w Opocznie- W tej chwili trwa odbiór przez 
wszystkie upoważnione służby. Ostatnia kontrola była z WIOŚ. Kiedy będzie 
już gotowy protokół pokontrolny, złożymy go w Urzędzie Marszałkowskim. 
Myślę, że w tym miesiącu. 

Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Wczoraj odbyła się bardzo ważna 
konferencja dotycząca czystości powietrza. Rozmawiałam na niej z Panem 
Dyrektorem Delugą z Wydziału Ochrony Środowiska, który potwierdził 
wszystkie informacje. Decyzja o RIPOK  ma zapaść na posiedzeniu Sejmiku w 
kwietniu. 

Robert Grzesiński- radny- Chciałbym się dowiedzieć jakie działania na 
przestrzeni lat przeprowadził Prezes PGK aby przedsiębiorstwo nie ponosiło 
strat. Wszędzie na świecie na śmieciach się zarabia, a my tracimy. W dużej 
mierze za kondycje finansowa odpowiada Zarząd Spółki i Prezes. 

Mariola Klimek- PGK Sp. z o. o w Opocznie- W naszym przedsiębiorstwie 
robimy wszystko, aby uchronić go od upadku.  Jest to jedyne takie 
przedsiębiorstwo w całym województwie które utrzymało się ze względu na 
podejmowane działania. Staramy się rozwijać cały czas. Ofertę, która Państwu 
przedstawiliśmy, zrobiliśmy po kosztach i możemy przedstawić kalkulację. 
Konkurencyjna oferta jest dwa razy droższa od naszej. Moim zdaniem źle został 
opracowany podział stawek w zależności od liczby osób w gospodarstwie. 

Elżbieta Dorocińska- radna- Jak Pani ocenia poziom segregacji w gminie? Jaki 
procent śmieci jest segregowany? Czy wszystkie gospodarstwa wyposażone są 
w pojemniki? Moim zdaniem podwyżka zaproponowana w uchwale jest bardzo 
drastyczna. Co w takim razie z opłatami uiszczonymi z góry? 

Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna- Również uważam, że podwyżka jest 
znaczna. W 2015r. weszła nowa taryfa opłat za wodę. To będzie trudna decyzja. 
Musicie mieć Państwo świadomość, że 600 tyś. zł z budżetu to bardzo dużo 
pieniędzy. Jestem zdania, aby wyregulować stawki i tym sposobem wyjść na 
prostą. Jeżeli ktoś zapłacił za rok z góry to nie ma problemu, zostanie mu to 
odliczone od nowego roku i zapłaci odpowiednio mniej. 

Jadwiga Figura- radna-Może powinniśmy wrócić do opłat od osoby? 

Mariola Klimek- PGK Sp. z o. o w Opocznie- Moim zdaniem największy 
problem istnieje w przedziale 3-5 osób i nad tym musimy popracować. Jeśli 
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chodzi o śmieci segregowane to jest ich 730 ton. Często się zdarza, że pojemniki 
są palone i mamy duże straty. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad.pkt.5. 

Straż Miejska – wydatki i wpływy. 

Tadeusz Brola- Komendant Straży Miejskiej- przedstawił informację na temat 
wydatków i wpływów Straży Miejskiej w Opocznie /załącznik nr 11 do 
protokołu/. 

Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Prosi o zwrócenie uwagi na 
samochody parkujące na terenach zielonych oraz zanieczyszczeniach 
pozostawianych na chodnikach przez psy. 

Robert Grzesiński- radny- Zgłosił wniosek o powołanie komisji bezpieczeństwa 
w sprawie ustawienia progu zwalniającego na ulicy Skłodowskiej od strony ul. 
Partyzantów przed ZSS nr 1. 

Anna Wolowska- radna- Prosi o zwrócenie uwagi na samochody parkujące na 
chodniku przy ul. Kopernika 6A. Zasłaniają one widoczność dla wyjeżdżających 
z parkingu. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt.6 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 

A) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)  wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Rejonowe 
Koło Pszczelarzy w Opocznie.  

Tomasz Łuczkowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 12 do protokołu/.  

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

b) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno Przez Ludowy 
Klub Sportowy „ Kaja” Opoczno. 
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 13 do protokołu/. 

Dodatkowo Sekretarz zwrócił się do radnych z prośbą o powołanie komisji 
doraźnej Rady Miejskiej w Opocznie do spraw zmiany statutu gminy /załącznik 
nr 14 do protokołu/. 

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

c) upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy 
Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z 
zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 

Andrzej Kopania- prezes MPK Sp. Z o.o.- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 15 do protokołu/. 

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

d) zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w 
Opocznie. 

Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 16 do protokołu/. 
 
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

e) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/. 

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

f) przejęcie prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr18 do protokołu/. 
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Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

g) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr19 do protokołu/. 

Jadwiga Figura- radna- Sprawa dotyczy mojego miejsca zamieszkania. W tym 
miejscu był kiedyś węzeł ciepłowniczy. Później został przeniesiony bez wiedzy 
lokatorów. Obecnie znajduje się tam sklep zajmujący się sprzedażą i naprawą 
kosiarek. Życie jest tam bardzo uciążliwe. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
Jeżeli zgodzicie się Państwo na dzierżawę to zostanie ona przedłużona o kolejne 
3 lata. Natomiast jeżeli będzie to 10 lat to wtedy osoby prowadzące tam sklep 
będą mieli prawo wykupu tej ziemi i staną się jej właścicielami. 

Komisja głosami: za -0, przeciw-2, wstrz-3, negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

h) określenia terminu, częstotliwości i uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska-przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 20 do 
protokołu/ 

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

i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 21 do 
protokołu/. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej- Chciałbym zapytać, 
czy mamy informację o wysokości stawek za odbiór śmieci z gmin ościennych. 
Wydaje mi się, że jeżeli Radni mają podejmować taką decyzję, to powinni 
zapoznać się jak to wygląda w sąsiednich gminach. Druga sprawa jest taka, że 
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przedsiębiorstwo powinno robić wszystko, aby obniżać koszty. Powiedziane 
było, że od 2015r. ma być uruchomiony REEPOK. W związku z tym odejdą 
nam koszty wywozu śmieci czyli ok. 48 tys. zł miesięcznie. W skali roku to 480 
tys. zł. Przy dodatkowych oszczędnościach moglibyśmy pozostać przy starych 
stawkach. 

Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna- Chciałabym się odnieść do 
podwyżki wynikającej z podatku za składowisko. Rozmawiałam z Panią  
księgową Ziębicką pod kątem kalkulacji kosztów sporządzanych na potrzebę 
przetargu. Dostałam taką odpowiedz, że w przetargu, który był rozstrzygnięty w 
lipcu 2014r. nie brali pod uwagę podatku ponieważ, liczyli, że zostanie im   
umorzony. Nie stało się tak , ponieważ  przekroczyli progi, które są nakładane 
na przedsiębiorstwa.  

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- 48 tys. zł, które PGK płaci za wywóz śmieci do 
Rawy nie dotyczy tylko śmieci z naszej gminy, ale z gmin ościennych,  które 
obsługuje PGK. W budżecie po stronie dochodów ta podwyżka jest 
uwzględniona, dlatego też,  jeżeli nie zostanie ona uchwalona to będzie trzeba 
zrezygnować  z jakiejś inwestycji. 

Robert Grzesiński- radny- Chciałbym, aby Pan Prezes PGK przedstawił nam 
informację, jakie poczynił kroki na przestrzeni lat, żeby obniżyć cenę za odbiór 
śmieci.  

Anna Wolowska- radna- prosi o zestawienie opłat odbioru śmieci w ościennych 
gminach. 

Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-2, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

j) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za -6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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k) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub 
zarządzającym jest  Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z 
nich. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 23 do 
protokołu/. 

Robert Grzesiński- radny- Czy funkcjonuje przystanek przy ulicy Rolnej? 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- Tak. Od czasu zakończenia ferii. 

Robert Grzesiński- radny-Dlaczego dopiero teraz uruchomiono ten przystanek, 
skoro Starostwo się przenosi. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- Były petycje od mieszkańców. 

Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-  Mieszkańcy z ul. Rolnej przyszli do 
Burmistrza. Po tej interwencji Burmistrz zwrócił się do mnie. Przy małej 
zmianie organizacji ruchu udało się ten przystanek uruchomić. Autobusy 
zatrzymują się koło Straży i zabierają ludzi. Nie ma żadnych dodatkowych 
kosztów. 

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

l) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno na rok 
2016. 

Stanisław Miazek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały w sprawie /załącznik nr 24 
do protokołu/. 

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

m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu sołectwa Sobawiny. 
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Jacenty Lasota- Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 25 do protokołu/. 

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

n) rozpatrzenie uwag, uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Woli Załężnej” 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta- przedstawił projekt uchwały 
oraz odczytał treść uwag załączonych do uchwały /załącznik nr 26 do 
protokołu/. 

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

o) zmiany uchwały nr XLIII/435/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 
sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Opoczno. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 27 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

p) zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 
stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet 
oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w 
Opocznie. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 28  
do protokołu/. 

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

q) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-
2029. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 29do 
protokołu/. 
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Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

r) przekazania środków finansowych dla policji. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 30  
do protokołu/. 

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

s) zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
roku 2016. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 31 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za -3, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

t) zmian  w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 32 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za -3, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

Ad.pkt.7 

Zapytania i wolne wnioski. 

Jadwiga Figura- radna- Mieszkańcy ul. Leśnej i Kolejowej proszą o wyrównanie 
drogi i naprawę mostku. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła 
posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 12.00. 
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Protokołowała                                       Przewodnicząca Komisji Gospodarki 

Alicja Firmowska                                  Komunalnej, Ochrony Środowiska 

Bogumiła Kędziora                                          i Przestrzegania Prawa 

                                                                              

                                                                              Alicja Szczepaniak 


