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PROTOKÓŁ NR 7/16 
z wyjazdowego posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
w dniu 8 lipca 2016r. 

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  
 
Porządek posiedzenia: 

1. Efekty działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w Gminie Opoczno. 
2. Wykorzystanie środków unijnych  przez Gminę Opoczno. 
3. Działalność wysypiska odpadów komunalnych i dzikich wysypisk. 
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 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  
 

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

Efekty działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w Gminie 
Opoczno. 
 

Magdalena Jarzębowska – inspektor w Wydz. FE – przedstawiła informację / 
załącznik nr 3 do protokołu /. 
Krzysztof Grabski – radny – Kiedy rusza budowa drogi Mroczków – Stużno? 
Magdalena Jarzębowska – inspektor w Wydz. FE – To nie jest realizowane z funduszy 
europejskich. 
Krzysztof Grabski – radny – To droga polna.  
Magdalena Jarzębowska – inspektor w Wydz. FE – Tym zadaniem zajmuje się 
Wydział Techniczno-Inwestycyjny. 
Elżbieta Dorocińska – Zastępca Przewodniczącej - Czy składaliśmy wnioski o środki 
na drogi dojazdowe do pól? 
Magdalena Jarzębowska – inspektor w Wydz. FE – Wydział Funduszy Europejskich - 
nie, czy Wydział Techniczno-Inwestycyjny - tego nie wiem.  
Jadwiga Figura – radna – Proszę, by uczulać Dyrektorów szkół, by w terminie składali 
wnioski.  
Magdalena Jarzębowska – inspektor w Wydz. FE – Dyrektorzy są informowani na 
temat projektów.  
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Krzysztof Grabski – radny – Uważam, że place zabaw wykonane ze środków unijnych 
nie powinny być „pod kluczem”, a dostępne dla mieszkańców i proszę, by uczulić na 
to Dyrektorów szkół.  
Jadwiga Figura – radna – Proszę, by rozeznać się w temacie, czy są programy unijne 
na renowację przydrożnych figurek i krzyży.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. 2. 

Wykorzystanie środków unijnych  przez Gminę Opoczno. 
 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności - 
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /. 
Jadwiga Figura – radna  - Proszę, by podjąć działania, aby zakłady fryzjerskie nie 
powstawały obok siebie.  
Robert Grzesiński – radny – Ile firm powstało związanych z produkcją i jaki to miało 
efekt na stan Gminy? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – Nie 
mamy wpływu na to gdzie powstają zakłady fryzjerskie.  
Jeśli chodzi o pytanie radnego Grzesińskiego to nie prowadzimy ewidencji w rozbiciu 
na lata.  
Robert Grzesiński – radny –  Kiedyś było stanowisko łącznika między Inwestorem a 
Urzędem. Zajmował je Pan Gusta. Uważam, że należy do tego powrócić.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jest stanowisko asystenta Burmistrza ds. 
inwestorów. Zajmuje je Pan Tomasz Milczarek.  
Robert Grzesiński – radny –  Wnioskuję, aby  na najbliższą sesję Rady Miejskiej Pan 
Tomasz Milczarek przygotował sprawozdanie z działalności i efektów swojej pracy. 
Jadwiga Figura – radna - Uważam, że należy nawiązać kontakt z firmą Ferrero i dążyć 
do tego, aby w Opocznie powstała filia tej firmy. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Co się dzieje w temacie budowy Caufland-u? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Inwestycja jest w trakcie. Rozpoczęcie 
budowy będzie w październiku, a otwarcie obiektu w lutym. Zostanie stworzonych 80 
miejsc pracy, głównie dla kobiet. Będzie 150 miejsc parkingowych.  
Jadwiga Figura – radna – Na jakim etapie jest sprawa odlewni przy ul. Piotrkowskiej? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Mieszkańcy chcą złożyć pozew zbiorowy i 
grożą protestami. Właściciele zakładu są trudni do rozmów. Prace odbywają się 
głównie w weekendy i są nie do zniesienia.  
Robert Grzesiński – radny – Apeluję, aby Gmina angażowała się w nasadzenia drzew.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta –  Jesteśmy ustawowo zobowiązani do tego.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Drzewa przy Starostwie Powiatowym są 
przeznaczone do usunięcia. Czytaliście Państwo pismo, jakie wpłynęło do Komisji.  
Krzysztof Grabski – radny – Wnioskuję, aby w miejscowościach wiejskich (w okresie 
letnim) odbiór odpadów komunalnych odbywał się 2 razy w miesiącu (tak jak w 
mieście). 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – To jest uregulowane ustawowo.  
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Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Musimy zrobić rozeznanie i 
sprawdzić, czy jest taka potrzeba.   
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. 3. 

Działalność wysypiska odpadów komunalnych i dzikich wysypisk.  
 

Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił informację                                  
/ załącznik nr 5 do protokołu /. 
Robert Grzesiński – radny –  Czy istnieje możliwość mobilnego monitoringu na 
dzikich wysypiskach śmieci?  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Gdzie są dzikie wysypiska? 
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – W lasach. We wrześniu ustalę 
gdzie i zajmę się tematem.  
Jadwiga Figura – radna – Jak sobie poradziliście z nieprzyjemnym zapachem z 
oczyszczalni? 
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Osad był 
nieprzefermentowany. Nieprzyjemny zapach wynikał ze złego składowania, niewiedzy 
pracowników, braku szkoleń i winy Wykonawcy.  
Robert Grzesiński – radny - Kto podjął decyzję o wywozie osadu z oczyszczalni w 
celu jego utylizacji do Radomska i ile to kosztowało? 
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Musieliśmy się tego pozbyć, 
nie było innego wyjścia.  
Krzysztof Grabski – radny - Co będziemy wytwarzać z osadów? 
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Odbiorcami indywidualnymi 
będą nasi rolnicy.  
Elżbieta Dorocińska – Zastępca Przewodniczącej - Proszę, aby wznowić akcję 
informacyjną dla mieszkańców, dotyczącą segregacji odpadów. 
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – W najbliższym czasie wejdą w 
życie ustawy, które będą zmuszały do segregacji makulatury.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. 4. 

Zapytania i wolne wnioski.  
Radna Jadwiga Figura  - radna – Zgłaszam następujące wnioski:  
- na nowym skrzyżowaniu ulic Biernackiego z Partyzantów są słupy elektryczne - 
uważam, że w przyszłości należy zrezygnować ze słupów, a instalację elektryczną 
umieścić w ziemi, 
- na ul. Staszica od figurki do torów (ul. Piotrkowska) nie został ujęty w planach 
chodnik,  
- przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Słowackiego należy wykosić trawę i leżą 
śmieci, 
- zgłaszam brak chodnika ok. 200m przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów i 
Piotrkowskiej. 
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Robert Grzesiński – radny - Wnioskuję o pisemne uzasadnienie, dlaczego Komisja 
Bezpieczeństwa negatywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zainstalowania progu 
zwalniającego na ul. Skłodowskiej. 
Instytucją władną do zaopiniowania progów szybkości jest Komisja Bezpieczeństwa. 
Wielokrotnie wnioskowałem, aby na ul. Skłodowskiej, przed przejściem dla pieszych 
umiejscowić tego typu ogranicznik, bo z jednej strony są 3, a z drugiej nie ma 
żadnego. Od p. Snopczyńskiego usłyszałem, że opinia jest negatywna. Chciałbym, 
jeżeli jest taka możliwość uzyskać od Komisji pisemną informację czym motywowała 
to, żeby przed przejściem  dla pieszych nie zamontować ograniczenia prędkości. Sam 
byłem parę razy świadkiem kilku sytuacji drogowych, w których dzieci idące do 
szkoły byłyby potracone przez samochód tym bardziej, że zrobiła się to główna arteria 
komunikacyjna miasta. Pan Snopczyński na komisji bodajże którejś tam stwierdził, że 
opinia Komisji była negatywna. Chciałbym poznać skład tej komisji i powód 
negatywnego uzasadnienia umiejscowienia przed przejściem dla pieszych koło szkoły 
progu zwalniającego. Czymże ta Komisja się kierowała?  
 
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.00 
 
 
 
 
 

                              Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała                                        Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i 
Przestrzegania Prawa 

 
Bogumiła Kędziora                                                               Alicja Szczepaniak  
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