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PROTOKÓŁ NR 8/16  
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska                                   

i Przestrzegania Prawa 
w dniu 26 sierpnia 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. 
 
Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca 2016r.  
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. z 

uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.  
3. Dowóz uczniów do szkół.  
4. Sprawozdanie  z prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2016r.  
5. Funkcjonowanie świetlic wiejskich.  
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
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. 
Brak zgłoszeń.  

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

 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca 2016r. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej Nr 6/16 z 
dnia 26 czerwca 2016r. i Nr 7/16 z dnia 8 lipca 2016r. były wyłożone do wglądu w 
Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed 
rozpoczęciem Komisji. 

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

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 6/16 z dnia 26 czerwca 2016r. 

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

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 7/16 z dnia 8 lipca 2016r. 
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Ad. pkt.2 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. z 
uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie / załącznik nr 16 do 
protokołu z sesji XXIII/16 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29.08.2016r./  
Jadwiga Figura – radna – Chciałam zapytać o uchwałę dot. zaniechania inwestycji – 
wypadają inwestycje z dawnych lat, czy nie ma szans na ich realizację? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Projekty są nieaktualne, musiałyby być zrobione na 
nowo.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Podobno jest osoba chętna kupić kamienicę na 
pl. Kościuszki?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jest zainteresowanie, ale na nowo musi być zrobiona 
wycena.  
Jadwiga Figura – radna – Co z gruntami OZMO? Czy Urząd będzie musiał wypłacić 
odszkodowania? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie wiem.  

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3  

Dowóz uczniów do szkół.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 3a 
do protokołu /.  
Waldemar Siedlanowski – MPK Sp. w o.o. w Opocznie – przedstawił informację / 
załącznik nr 3b do protokołu /. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4. 

Sprawozdanie  z prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2016r.  

Jolanta Milczarek-Stanik –  Inspektor w Wydz. Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy 
Europejskich – przedstawiła sprawozdanie / załącznik nr 4 do protokołu /. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Czy były przypadki cofnięcia koncesji na 
sprzedaż alkoholu w roku 2016? 
Jolanta Milczarek-Stanik –  Inspektor w Wydz. Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy 
Europejskich –  Kontrole punktów sprzedaży alkoholu przeprowadzane są na 
podstawie wniosków Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony Ludności. Właściciel 
otrzymuje informację o tym, że w jego sklepie będzie kontrola. W I półroczu 2016r. 
był jeden wniosek dot. sprzedaży alkoholu nietrzeźwej osobie i będzie rozpoczęta 
procedura cofnięcia koncesji.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – A przypadki sprzedaży alkoholu dzieciom? 
Jolanta Milczarek-Stanik –  Inspektor w Wydz. Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy 
Europejskich –  Problem tkwi w tym, że to osoba dorosła kupuje alkohol dzieciom. 
Nawet anonimowego telefonu w tej sprawie nie miałam.  
Jadwiga Figura – radna – Co z CIS-em? 
Katarzyna Sudzius-Bobrek – Inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności – W styczniu była przygotowana uchwała określająca kwotę jednostkową na 
jednego pracownika CIS-u, ale została wycofana. Bez uchwały nie możemy udzielić 
wsparcia.  
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Pani Ewa Kądziela zakwestionowała 
uchwałę i została ona wycofana z porządku obrad sesji. Musimy do niej wrócić. 
Stawka dofinansowania powinna być określona na cały rok, a więc też za okres gdy 
nie było uchwały. Uchwała w tej sprawie będzie wprowadzona do porządku obrad 
sesji.  
Jadwiga Figura – radna – Pani Ewa Kądziela będzie na posiedzeniu Komisji 
Budżetowej, wystosowałam do niej zaproszenie.  
Krzysztof Grabski – radny – Ile wynosi miesięczny czynsz w Sanepidzie? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – To kwota 2.800,00 zł. CIS zajmuje ok. 
350 metrów powierzchni, wychodzi 7,15 zł za metr, to realne kwoty, nie są 
wygórowane.  
Krzysztof Grabski – radny – W Sanepidzie jest drogo. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Gdyby to była własność Gminy to nie 
mielibyśmy takiego problemu, nie musielibyśmy płacić czynszu.  
Krzysztof Grabski – radny – Powielamy sprawy dot. fundacji. Czy nie moglibyśmy 
tego połączyć, by zejść z kosztów.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Każda fundacja ma inną specyfikę.  
Wszelkie wytyczne unijne idą w tę stronę, by część usług społecznych odsunąć od 
instytucji, a przekazać do stowarzyszeń. Oczywiście przy pomocy i 
współfinansowaniu gminy.  

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5 

Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – przedstawił informację / załącznik 
nr 5 do protokołu /.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Największe koszty są w Kraśnicy. 
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – To największy obiekt i koszty 
użytkowania. Ten obiekt jest wyłączony z wynajmu do marca przyszłego roku z uwagi 
na przepisy unijne.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Czy w Kraśnicy jest więcej etatów? 
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – Tak, bo to są jakby dwa obiekty – 
świetlica i Dom Ludowy.  
Krzysztof Grabski – radny – W lutym rozmawialiśmy nt. świetlic i od tej pory nic się 
nie zmieniło.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Radnemu chodzi o dwie sprawy – 
spotkanie dotyczące wszystkich świetlic na którym miało być uszczegółowienie 
kwestii i świetlica w Mroczkowie Dużym gdzie Rada Sołecka i mieszkańcy podjęli 
decyzję o przekazaniu świetlicy w zarząd sołtysowi. Procedowanie spraw dalej trwa. 
Jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego  mówiące o tym, że mieniem 
gminy dysponuje Burmistrz, dlatego projekt uchwały w tej sprawie nie znalazł się w 
porządku sesji i ta sprawa odsunie się w czasie. Musimy zmienić Statut i opracować 
szczegółowy regulamin dla wszystkich świetlic. Procedujemy nad tym.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 6 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
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A) Założenia organizacyjne i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny 2016/2017.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 6 
do protokołu /.  

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

a) zmiany Uchwały nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                       
21 marca 2014r., 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawiła projekt uchwały / 
załącznik nr 7 do protokołu /. 
Jadwiga Figura – radna – Nie wzrosną koszty z tego tytułu dla gminy? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Gmina dopłaca do wozokilometra. 
Dopłata jest na tym samym poziomie.  
              Komisja głosami: za - 2, przeciw - 0, wstrz. - 1, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
  
b) określania zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno, 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 8 do protokołu /. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Proszę, aby podjąć działania w temacie 
czystości na targowisku na części zajmowanej przez obcokrajowców w czwartek.  
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Podejmiemy działania w tym 
problemie.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Odbyło się spotkanie robocze dot. 
porządku na targowisku na części zajmowanej przez obcokrajowców. W tym 
spotkaniu uczestniczył Naczelnik Urzędu Skarbowego. Proszę Prezesa PGK o 
zaangażowanie Straży Miejskiej i Urzędu Skarbowego.  
Krzysztof Grabski – radny – Mieliśmy wrócić do tematu opłat za śmieci. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Program sesji sierpniowej jest 
przeładowany. Wrócimy do tematu w późniejszym czasie.  

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

 
c) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia 
wysokości opłat i sposobu ich pobierania,  
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /. 

Komisja przegłosowała wniosek o uporządkowanie parkingu przy ul. 
Kopernika (okolica bazarku, Galerii, OPS): za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0.  
Jadwiga Figura – radna – Proszę, aby podjąć działania w związku z tym, że na ul. 
Piotrkowskiej 59 są sprzedawane kosiarki – zajęty jest cały chodnik, ciężko jest 
wjechać i wyjechać samochodem.  

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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d) zmiany statutu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie, 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – p.o. Dyrektora Krytej Pływalni „Opoczyńska 
Fala”-  przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /. 

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

 
e) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/225/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                        
30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie gminy Opoczno, 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 11 do protokołu /. 

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

 
f) określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji, 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 12 do protokołu /. 
Praca w Komitecie jest pracą społeczną.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Prosimy zgłaszać kandydatury do 
Wydz. Rozwoju Miasta.  

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

 
g) przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy 
Opoczno, 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 13 do protokołu /. 

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

 
h) zmiany uchwały Nr X/76/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, 
Janusz Mlonka - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – przedstawił projekt 
uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /. 
Jadwiga Figura – radna – Czy problem w Woli Zależnej został rozwiązany? Chodzi mi 
o przyłącze do posesji Pani Krystyny Wieruszewskiej. 
Janusz Mlonka - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – To kwestia 
wyrażenia zgody przez Panią. Przedstawiliśmy Pani parę propozycji rozwiązania 
tematu, ale nie wyraziła zgody.  
Krzysztof Grabski – radny – Jak wygląda sprawa kanalizacji wschodniej części 
gminy? 
Janusz Mlonka - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Wniosek POIŚ 
został rozliczony. Jest 115-120 gospodarstw, które nie podłączyły się z tego wniosku z 
różnych przyczyn. Gmina podjęła temat i są wszczęte procedury administracyjne, żeby 
te osoby się podłączyły.  
Krzysztof Grabski – radny – A miejscowości, które wcale nie są realizowane? 
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Janusz Mlonka - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Projekty wykonane 
przez gminę były w 2008 roku. Ich ważność to 3 lata, a więc są nieważne. PGK 
realizuje projekty, których kanalizacja ciąży do zlewni Opoczno. Gorzej ze zlewnią 
Bielowice i Antoniów, gdzie prace nie są rozpoczęte.  
Krzysztof Grabski – radny – Nie można aktualizować projektów? 
Janusz Mlonka - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Nie, można powielić 
na nowych mapach. Są nieaktualne projekty i pozwolenie na budowę.  

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

 
i) zaniechania realizacji inwestycji, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 15 do 
protokołu /. 

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

 
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 16 do 
protokołu/. 

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

 
k) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 17 do 
protokołu /.  
Jadwiga Figura – radna – Proszę o informację nt. odlewni przy ul. Piotrkowskiej.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Zleciliśmy firmie pomiary hałasu i 
pobranie próbek owoców i ziemi. Po uzyskaniu wyników spróbujemy wszcząć 
postępowanie na podstawie przepisów karnych. Przekroczenia hałasu są znane, 
wyników dot. owoców i gleby nie znamy jeszcze.  
Jadwiga Figura – radna – Może Rada Miejska powinna podjąć taką uchwałę jak w 
Pszczynie i Dąbrowie Górniczej.  

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

 
l) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

m) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
n) powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad 
wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

o) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
Ad. pkt. 7. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Robert Grzesiński – radny – pytał o sytuację Pani Heleny Przepiórki z ul. 
Piotrkowskiej 7 – powierzchnia jej mieszkania nie odpowiada metrażowi za który 
płaci. 
W imieniu mieszkańców Osiedla Ustronie prosi, aby na ul. Kolbe wyłożyć kostką 
odcinek drogi wzdłuż cmentarza, którym uczęszczają dzieci do szkoły.  
Jadwiga Figura – radna –  Chciałam zapytać o bazarek przy ul. Piotrkowskiej, drogę 
na cmentarz i Caufland.   
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – zgłosiła, że na drodze do nowego cmentarza 
są organizowane wyścigi samochodowe i prosi o podjęcie interwencji.  
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie – Sprawą Pani Przepiórki 
zajmujemy się bardzo długo. Nie jest to tak proste jak przedstawia ta Pani. Na 
dokonanie inwentaryzacji musi być zgoda wszystkich właścicieli budynku, w formie 
uchwały notarialnej Wspólnoty. Nigdy nie udało nam się tego przeforsować. Może 
uda się to przeprowadzić sądownie.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Pani Przepiórka nie do końca ma rację, 
bo pomiary, które ma, są identyczne, jak pomiary przy oddaniu budynku do użytku. 
Błąd był inny – kiedy sprzedano pierwszy lokal w akcie notarialnym wzięto pod 
uwagę powierzchnię pomieszczeń mieszkalnych. Ktoś zapomniał, że tam są też lokale 
użytkowe i one nie zostały wliczone do powierzchni ogólnej. Gmina będzie musiała 
dokonać inwentaryzacji. Potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli i zmiana 
wszystkich aktów notarialnych. Mieszkańcy, sąsiedzi Pani Przepiórki kategorycznie 
odmawiają podpisania takiej uchwały. Zmiana dokumentów spowoduje roszczenie 
wobec Wspólnoty Mieszkaniowej ze strony Pani Przepiórki. Takim problemem jest 
dotkniętych wiele bloków Wspólnot Mieszkaniowych w całej Polsce. Jeśli nie będzie 
zgody właścicieli to pozostanie droga sądowa.  
Robert Grzesiński – radny – Proszę, żeby wnioski Komisji były traktowane 
priorytetowo.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Każdy głos jest traktowany poważnie, na 
miarę możliwości i środków.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli chodzi o bazarek przy ul. 
Piotrkowskiej – 15 września nastąpi oddanie projektu przez projektanta. Potem na 
sesję zostanie przygotowany blok uchwał o bezprzetargowe wydzierżawienie terenu 
pod pawilonami. Na przełomie roku właściciele budek wzdłuż litery L /za Rossmanem 
i wzdłuż parkingu przy ul. Piotrkowskiej/ przystąpią do remontu. Następnie Gmina 
etapami wykona przyłącza elektryczne, woda, kanalizacja, wyłożenie kostką terenu. 
Ostatnim etapem będzie zadaszenie ciągów, raczej już nie w 2017 roku.  
Droga na cmentarz – to rozwiązanie doraźne, docelowo zostanie nawierzchnia 
utwardzona i będzie chodnik. Trwają uzgodnienia co do ustalenia daty poświęcenia 
cmentarza.  
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Caufland – budowa rozpocznie się w październiku, a oddanie do użytku w lutym.  
Chodnik przy ul. Świerkowej – kompleksowy projekt na przebudowę ul. Świerkowej 
mamy, ale opiewa on na kwotę 2 mln zł. Myślę, że doraźnie pobudujemy chodnik dla 
pieszych.  
Robert Grzesiński – radny – Jakie są plany co do ul. Granicznej? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – W WPF jest zapisana ta inwestycja jako „wykonanie 
zakresu rzeczowego” na lata 2018-2019.  
Krzysztof Grabski – radny -  Czy jest sens remontować bazarek w świetle budowy 
Cauflandu? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Na dzień dzisiejszy w budżecie są 
środki na dokumentację techniczną, nie ma uchwały o przeznaczeniu środków. To Wy 
będziecie podejmować uchwałę w tym zakresie.  
Jadwiga Figura – radna – Na bazarku pracują ludzie.  
Robert Grzesiński – radny – Specyfika bazarku jest inna niż sklepów 
wielkopowierzchniowych. Jest kilka miejsc, których estetykę trzeba poprawić i takim 
miejscem jest bazarek oraz ul. Biernackiego. 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Jeśli chodzi o wyścigi 
samochodowe to mamy ograniczone uprawniania, ale zwrócimy na to uwagę przy 
okazji patroli.  
Robert Grzesiński – radny – Przegłosujmy wniosek dot. przygotowania uchwały w 
sprawie zanieczyszczenia powietrza.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – 3 września odbędzie się Piknik 
ekologiczny, który doskonale wpisuje się w edukację ekologiczną.  
 

Komisja przegłosowała wniosek o przygotowanie uchwały Rady Miejskiej o 
podjęcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza /na wzór innych miast/: za – 5, 
przeciw – 0, wstrz. – 0.  
 
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem nadesłanym przez Prezydenta miasta 
Dąbrowa Górnicza / załącznik nr 22 do protokołu / oraz Burmistrza miasta Jarosławia 
/ załącznik nr 23 do protokołu / w sprawie podjęcia uchwał dotyczących poprawy 
jakości powietrza, a także z pismem Pana Janusza Tosiek w sprawie nadania nazwy 
dla ronda na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Biernackiego / załącznik nr 24 do 
protokołu /.  
 
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji podziękowała i zakończyła 
posiedzenie Komisji. 
 
Czas trwania komisji 8.30-11.10 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji  
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 

Przestrzegania Prawa 
Alicja Szczepaniak 

Protokołowała:             
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Bogumiła Kędziora             


