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PROTOKÓŁ  NR 4/2016 

z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

w dniu 21 kwietnia 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 protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2016r. 

2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród 
nieletnich. 

3. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

4. Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 
ciepłowniczych i gazowniczych- stan obecny i plany na przyszłość. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 

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 
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za- 4, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Ad. pkt. 1 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2016r.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 3/16 z dnia 15 marca 
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2016r. był do wglądu w Biurze Rady jak również był dostępny na sali obrad przed 
rozpoczęciem Komisji.  

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

Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 3/16 z 
dnia 15 marca 2016r. 

Ad. pkt. 2 

 Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 
wśród nieletnich. 

Robert Jaciubek - Straż Miejska w Opocznie - przedstawił informację na temat 
bezpieczeństwa w gminie Opoczno /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałami na temat bezpieczeństwa w gminie 
Opoczno ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich 
przygotowanymi przez Prokuraturę Rejonową w Opocznie /załącznik nr 5 do 
protokołu/, Komendę Powiatową Policji  w Opocznie /załącznik nr 6 do protokołu/ 
oraz Sąd Rejonowy w Opocznie /załącznik nr 7 do protokołu/. 

Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca komisji - podziękowała Straży Miejskiej za 
zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia pozostawiane przez psy i  odpowiednie 
działania w tym kierunku. 

Jadwiga Figura – radna - Widać porządek na ulicach. W innych miastach są duże kary 
za niesprzątanie po psach. Pytanie do Straży Miejskiej: czy są na terenie miasta 
problemy z dopalaczami?  

Robert Jaciubek - Straż Miejska w Opocznie - Nic nam nie wiadomo na ten temat. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 3 

 Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

Jadwiga Oleksik - Kierownik OPS w Opocznie - przedstawiła informację na temat 
funkcjonowania OPS /załącznik nr 8 do protokołu/, oraz ocenę zasobów pomocy 
społecznej za rok 2015 /załącznik nr 9 do protokołu/.  

Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca komisji - Czy wnioski składane przez internet są 
poprawnie wypełniane? Jeżeli są problemy w jaki sposób powiadamiacie klientów? 
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Jadwiga Oleksik - Kierownik OPS w Opocznie - Zdarzają się błędy. W takim 
wypadku dzwonimy i zapraszamy do ośrodka w celu wyjaśnienia błędu.  

Jadwiga Figura – radna - Czy działa już program „Empatia”? 

Jadwiga Oleksik - Kierownik OPS w Opocznie - Mieliśmy problem z systemem, ale 
wszystko już jest w porządku. Są dni kiedy mamy usterki w systemie, ale każdy 
system ma jakieś wady. 

Elżbieta Dorocińska – radna - Z przedstawionych materiałów wynika, że coraz mniej 
osób korzysta z pomocy OPS. Czyżby brnęło ku lepszemu? 

Jadwiga Oleksik - Kierownik OPS w Opocznie - Program 500+ bardzo pomaga 
rodzinom. Coraz mniej jest ubóstwa. Oczywiście rodziny nadal są pod stałą kontrolą 
OPS. 

Krzysztof Grabski – radny - Czy możecie zrobić coś z otoczeniem wokół OPS. 
Chodniki są w bardzo złym stanie. 

Jadwiga Oleksik - Kierownik OPS w Opocznie - Pieniądze, które otrzymaliśmy na 
program 500+ przeznaczyliśmy na przystosowanie pomieszczenia, sprzęt 
komputerowy i inne potrzeby związane z programem. Nie możemy wykorzystać ich 
na poprawę terenu wokół ośrodka, poza tym to teren, który najpierw trzeba  wykupić. 

Anna Wolowska – radna - Czy pieniądze z programu 500+ w rodzinach 
patologicznych będą przelewane na konto, czy dostarczane do ręki. Boje się, że ludzie 
zamiast pracować, będą liczyć wyłącznie na pieniądze z programu i przeznaczą je np. 
na alkohol. 

Jadwiga Oleksik - Kierownik OPS w Opocznie - Pracownicy socjalni pomogą 
prowadzić finanse w rodzinach, będących pod naszą opieką. W pierwszej kolejności 
przeznaczą pieniądze na zadłużenia i artykuły potrzebne dla dzieci. 

Jadwiga Figura – radna - Czy z pomocy OPS korzystają osoby bezdomne? 

Jadwiga Oleksik - Kierownik OPS w Opocznie - Tak. Zapewniamy im ciepły posiłek, 
prysznic, ubranie. Współpracujemy z Ośrodkiem w Stąporkowie.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt.4 

Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 
ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość. 
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Andrzej Mendrecki - PGE Dystrybucja Opoczno - przedstawił informację na temat 
urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie administracyjnym Urzędu 
Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 10 do protokołu/. 

Mirosław Kresiński – Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie - przedstawił 
informację dotyczącą sytuacji techniczno-ekonomicznej ZEC Sp. z o.o. w Opocznie 
/załącznik nr 11 do protokołu/. 

Radni zapoznali się z materiałem dotyczącym stanu sieci gazowej w Opocznie 
przygotowanym przez Polską Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o. /załącznik nr 12 do 
protokołu/. 

Krzysztof Grabski – radny - Jaki jest czas oczekiwania na przyłącze energetyczne? 

Andrzej Mendrecki - PGE Dystrybucja Opoczno - Według terminu umownego to 
18 miesięcy. W rzeczywistości trwa to ok. roku. 

Krzysztof Grabski – radny - Nie można przyśpieszyć procedur z tym związanych? 

Andrzej Mendrecki - PGE Dystrybucja Opoczno - Oczywiście, że tak. Musimy 
jednak najpierw opracować dokumentację i to trwa dłużej. Jeżeli słup znajduję się na 
podwórku to szybciej. Gorzej jeżeli słup jest u sąsiada lub przechodzi przez drogi. 
Musimy wtedy kierować  odpowiednie pisma do instytucji i prosić o pozwolenie. 

Jadwiga Figura – radna - Czy istnieje możliwość podcięcia drzew przy ulicy 
Piotrkowskiej, które zachodzą na linie energetyczne? 

Andrzej Mendrecki - PGE Dystrybucja Opoczno - Postaramy się coś zrobić w tym 
kierunku. 

Jadwiga Figura – radna -  Co z budynkiem przy Staromiejskiej 39? 

Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Lokale przy ul. Staromiejskiej 39 
ogrzewane są pieco-kuchniami. Skąd wynika problem z podłączeniem nitki 
centralnego ogrzewania? Od węzła na ul. Kwiatowej 40 jest pociągnięta nitka na 
niskich parametrach do budynku weterynarii i budynek przy Staromiejskiej nie może 
już być do niej podłączony. Konieczne byłoby wykonanie nowej sieci cieplnej. 

Mirosław Kresiński – Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie - Na wniosek 
jednego z radnych odbyło się spotkanie mieszkańców ul. Kwiatowej, Batorego, 
Libiszewskiej i Starzyńskiego dotyczące podpięcia domów pod nitkę ciepłowniczą. 
Zainteresowanie nie było duże. 

Elżbieta Dorocińska – radna - Z tego co Pan mówi wynika, że można by podpiąć  
pod nić ciepłowniczą większą liczbę mieszkańców. Moglibyśmy wtedy ograniczyć 
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liczbę pieco- kuchni i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Może powinniśmy 
jakoś zainteresować mieszkańców, aby zgadzali się na wymianę pieców. 

Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Na dzień dzisiejszy realizujemy takie 
działania. Dotychczas złożono 113 deklaracji o chęci podpięcia do sieci gazowej i 
zupełnej likwidacji pieców lub wymiany na piece nowej generacji.  

Robert Grzesiński – radny - Czy pojawi się możliwość dofinansowania do ogniw 
fotowoltaicznych? 

Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Programy dofinansowania 
funkcjonują stale za pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Niestety nie ma takiego programu dla gmin. Mieszkańcy mogą składać wnioski 
bezpośrednia do WFOŚ. My nie możemy występować z wnioskami w imieniu 
mieszkańców. 

Zdzisława Bąkiewicz - Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie - Niecały zasób 
komunalny możemy traktować jako socjalny. Jest budynek przy ul. Sobieskiego 4, w 
którym jest ogrzewanie piecowe, a mieszkańcy płacą czynsz w 100%. Chciałabym, 
abyście Państwo zwrócili na to uwagę. Tym bardziej, że ulicą Kołomurną przebiega 
linia ciepłownicza. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 5 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 

1) Opieka zdrowotna w gminie Opoczno. 

Radni zapoznali się z materiałami przekazanymi przez Starostwo Powiatowe w 
Opocznie /załącznik nr 13 do protokołu/ oraz Naczelną Pielęgniarkę i Dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Opocznie /załącznik nr 14 do protokołu/ na temat opieki 
zdrowotnej w gminie. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

2) Zaopiniowanie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

Jadwiga Oleksik - Kierownik OPS w Opocznie - przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 15 do protokołu/. 



6 
 

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

b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na 
lata 2016-2018. 

Jadwiga Oleksik - Kierownik OPS w Opocznie - przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 16 do protokołu/. 

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

c) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w 
Opocznie. 

Edyta Krzysztofik -  Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 17 do protokołu/. 

 Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za 
inkaso na terenie Gminy Opoczno. 

Iwona Susik - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła 
projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/. 

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

e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej. 

Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 
- przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką w § 1.1 „Wyraża się zgodę na 
wydzierżawienie dla Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Słoneczne przy ul. 
Partyzantów 63 A, B, C, po 1/3 dla każdej ze wspólnot, na okres 15 lat 
nieruchomości gruntowej położonej w obr. 10m. Opoczno oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki Nr 498/2 o pow. 0,0693 ha zlokalizowane przy ul. Partyzantów, 
będącej własnością Gminy Opoczno, uregulowane w księdze wieczystej KW PT 
10/00024516/9 z przeznaczeniem pod plac zabaw oraz otwarta siłownię.” /załącznik nr 
19 do protokołu/. 

Robert Grzesiński – radny - Czy wszyscy będą mogli korzystać z placu zabaw? Czy 
będzie to miejsce wyłącznie dla mieszkańców ul. Partyzantów 63? 
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Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Wspólnota deklaruje, że będzie to 
miejsce dla wszystkich mieszkańców miasta. 

Robert Grzesiński – radny - Czy można wyposażyć place zabaw w sprzęty do 
ćwiczeń dla dorosłych? 

Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - To w kwestii Radnych, aby zgłaszać 
takie miejsca. Burmistrz jest przychylny podobnym inicjatywom. 

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

f) zmiany Uchwały Nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 
listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy 
Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.” 

Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 20 do protokołu/. 

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

g) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Bukowiec Opoczyński  na lata 
2016-2026. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  21 do protokołu. W związku z tym, że 
Radni otrzymają Plan Odnowy miejscowości Bukowiec Opoczyński w późniejszym 
terminie Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

h) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wola Załężna na lata 2016-2026. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  22 do protokołu. W związku z tym, że 
Radni otrzymają Plan Odnowy miejscowości Wola Załężna w późniejszym terminie 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

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

Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - przedstawiła warianty opłat za śmieci 
/załącznik nr 23 do protokołu/. 

Krzysztof Grabski – radny - Do przetargu założono 35 tys. osób, mieszkańców 
Gminy Opoczno. Ktoś nie sprawdził dokładnie liczby mieszkańców, a która cały czas 
się zmienia i faktycznie jest dużo niższa.  
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Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Oferta przetargowa była 
skonstruowana w taki sposób, że zarówno była podana liczba gospodarstw domowych 
według ewidencji ludności 35 tys. osób jak i w załączniku były uwzględnione 
gospodarstwa od których faktycznie odpady są odbierane i ilość osób tam 
zamieszkałych. Przedsiębiorstwo było jedyną firmą, która przystąpiła do przetargu. 
Będziemy prowadzić negocjację z Zarządem odnośnie ilości osób branych pod uwagę 
w kalkulacji kosztów. Przetarg obecnie rozstrzygnięty jest w kwocie ryczałtowej i te 
koszty będziemy musieli do końca roku podnieść. 

Jacek Pacan - Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie - W przetargu była podana liczba 
mieszkańców gminy czyli 35 tyś. osób. Bierzemy pod uwagę również inne czynniki 
np. ilość odpadów zebranych. 

 Robert Grzesiński – radny - Czy moglibyśmy poznać aktualną liczbę osób 
zamieszkałych? 

Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Mamy dwie ewidencje: ludności i 
deklaracji. Dokładnie wiemy od ilu osób odbieramy śmieci. 

Jadwiga Figura – radna - Za chwilę nie będziemy musieli wywozić śmieci do Rawy 
Mazowieckiej, więc koszty z tym związane odpadną. Czy przewiduje Pan dodatkowe 
koszty związane z zatrudnieniem osób? 

Jacek Pacan - Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie - We wtorek na posiedzeniu 
Sejmiku Wojewódzkiego nasza instalacja otrzyma miano regionalnej. Jeżeli mówimy 
o regionalnej instalacji to oszczędności będą takie, że nie będziemy musieli wywozić 
śmieci do Rawy. Nasza instalacja jest dość tania i w związku z tym, tańsza będzie 
amortyzacja i energochłonność. 

Robert Grzesiński - radny- Naszym największym sukcesem byłoby gdyby 
innowacyjność zakładu przełożyła się na niższe opłaty dla mieszkańców. 

Elżbieta Dorocińska - radna - Środowisko gminy miało duży udział w budowie 
wysypiska śmieci. Przez to straciliśmy na innych inwestycjach. Kiedy planowaliśmy 
budowę wysypiska, mówione było, że to z korzyścią dla gminy. Tak nie jest. Dlaczego 
koszty są większe niż w innych gminach? 

Anna Wolowska - radna- zgłosiła poprawkę do wariantu V. Po zmianie: 1 osoba- 
9zł, 2 os.-16 zł., 3-5 os. 24 zł., powyżej 5 os.- 30zł.  

Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Mamy obowiązek przedstawić 
sytuację Radnym, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla mieszkańców. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - Czekanie do lipca nie zniweluje kosztów. My co 
miesiąc dokładamy pieniądze. Na razie jesteśmy 5 miesięcy do tyłu z opłatami. 
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Komisja przyjęła do wiadomości 6 wariantów, do projektu uchwały w sprawie: 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 

Dodatkowo radna Anna Wolowska zgłosiła wniosek formalny dotyczący wariantu 
VII /komisja pozytywnie zaopiniowała ten wariant: za-3, przeciw- 0, wstrz.-2/ do 
projektu uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 

j) uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno. 

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

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

k) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

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

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 26 do 
protokołu/. 

Krzysztof Grabski - radny - Dlaczego z WPF wypadła ul. Działkowa, a jest ul. 
Kwiatowa. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy - Ul. Działkowa była w ramach projektu TNT, na 
który nie otrzymaliśmy dofinansowania.  

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

m) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

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

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski. 

Jacek Pacan - Prezes PGK Sp. z o.o. - poinformował o konieczności dokończenia 
przyłączy kanalizacyjnych, ponieważ do końca czerwca wyznaczony został czas na 
ukończenie projektu, na które przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie. 

Jadwiga Figura – radna - prosi o destrukt na ul. Leśną i na drogę do zakładu Pana 
Zdzisława Wojciechowskiego w Bukowcu Opoczyńskim. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 12.00. 

 

 

 

Protokołowała                                       Przewodnicząca Komisji Gospodarki 

Alicja Firmowska                                  Komunalnej, Ochrony Środowiska 

Bogumiła Kędziora                                          i Przestrzegania Prawa 

                                                                              

                                                                              Alicja Szczepaniak 

 

 


