PROTOKÓŁ NR 12/16
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
z dnia 20 grudnia 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.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br.
Budżet gminy na 2017r.
Plan pracy Komisji na 2017r.
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
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- 3, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 11/16 z dnia 22 listopada 2016
r. 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 protokołu.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej
z miesiąca listopada.
Komisja głosami: za-3, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 11/16
z dnia 22 listopada 2016r.
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Ad. pkt. 2
Budżet gminy na 2017r.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu gminy
na 2017r. /załącznik do protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
28.12.2016r./
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – na sali obecni są mieszkańcy ul
Granicznej, którzy chcieli zabrać głos.
Małgorzata Włodarska – mieszkanka ul. Granicznej – chcielibyśmy dowiedzieć się jak
wygląda sytuacja z budową ulicy Granicznej. Czy została uwzględniona w budżecie gminy na
rok 2017? Kiedy możemy spodziewać się realizacji i na kiedy przewidziany jest koniec?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- budowa ulicy Granicznej przewidziana jest w budżecie na
2017r. Projekt techniczny jest już na ukończeniu.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – całkowity koszt inwestycji to 1.535 000,00 zł
i polega on na budowie ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła
II. Zakres prac jest znaczny.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – w inwestycjach mamy wymieniony szereg
zadań. Z czego będą realizowane?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – w kolejnym załączniku mamy wykaz z jakich funduszy
te inwestycje będą wykonane.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – dobrze, że są fundusze sołeckie, ale my
jako radni z miasta też powinniśmy mieć jakieś środki, aby móc przeznaczyć je na drobne
inwestycje.
Jadwiga Figura – radna – od dawna mówiłam o funduszu obywatelskim, dzięki którym
moglibyśmy podejmować drobne inicjatywy. Mieliśmy również zwrot ok.11 mln zł. z
przebudowy ulic Skłodowskiej, Kuligowskiej. Chciałabym wiedzieć gdzie jest reszta
pieniędzy? Interesuje mnie również sprawa odrolnienia gruntów w Januszewicach?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – pieniądze zwrócone z przebudowy ulic znalazły się w
budżecie tego roku.
Elżbieta Dorocińska – radna – pieniądze z funduszu sołeckiego są niewielkie. Można z nich
wykonać drobne inwestycje, ale w porównaniu z tym co robi się w mieście jest to naprawdę
niewiele. Wszystkie inwestycje zapisane w budżecie robione są ze środków własnych. Czy
nie mamy żadnego dofinansowania z zewnątrz?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – nie wszystkie inwestycje są ze środków własnych.
Przebudowa ul. Biernackiego, modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego,
przebudowa i termomodernizacja budynku na Armii Krajowej, budowa dróg dojazdowych do
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pól i wiele innych inwestycji to takie na które składamy wnioski o dofinansowanie z PROW
oraz Unii Europejskiej.
Elżbieta Dorocińska – radna – czy będziemy ponownie składać wniosek na drogę w
Bukowcu Opoczyńskim?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Bukowiec był uwzględniony w projekcie z funduszy
unijnych podobnie jak Wola Załężna, ale byliśmy na bardzo odległym miejscu.
Komisja głosami: za - 0, przeciw - 0, wstrz – 2 przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Ad. pkt. 3
Plan pracy Komisji na 2017 rok.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – przedstawiła plan pracy komisji na 2017
rok /załącznik nr 4 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości plan pracy Komisji na 2017r.
Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego /załącznik nr 5 do protokołu/.
Elżbieta Dorocińska – radna – czy zrobiony jest plan na drogę w Bielowicach?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – nie jestem pewna. Droga jest niebezpieczna i pilna do
wykonania. Na czas remontu zostanie przekazana dla powiatu, później do nas wróci.
Komisja głosami: za- 0, przeciw – 0, wstrz. – 3 przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 –
2029,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 /załącznik nr 6 do
protokołu/.
Elżbieta Dorocińska –radna – znaczna kwota przewidziana jest w 2017r. na wykup
gruntów pod nowy cmentarz.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – obecnie mamy wykupiony teren pod częścią już
ogrodzoną. Kolejne tereny będą sukcesywnie wykupowane. Pieniądze przeznaczone są
również na odszkodowania dla Starostwa Powiatowego.
Komisja głosami: za- 0, przeciw – 0, wstrz. – 3 przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
c) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017,
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy
Opoczno na rok 2017 /załącznik do protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z
dnia 28.12.2016r./
Komisja głosami: za- 0, przeciw – 0, wstrz. – 2 przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno /załącznik nr 7 do protokołu/.
Krzysztof Grabski – radny – nie zgadza się w tym projekcie uchwały stawka. Mówiliśmy
wcześniej, że będzie to 6.50 zł dla wsi ze względu na to, że odpady odbierane są rzadziej.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- w mieście odpady zmieszane i bioodpady
odbierane są dwa razy, ale to wynika z przepisów ustawy.
Krzysztof Grabski – radny – problem wynika z tego, że odpady które zalegają po prostu
śmierdzą, zwłaszcza w miesiącach letnich. Dlatego proszę, aby były odbierane tak samo jak w
mieście, czyli dwa razy.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – jeżeli zwiększymy częstotliwość wywozu
śmieci na wsi to automatycznie będziemy musieli zwiększyć również opłatę.
Janina Ziębicka – Księgowa PGK – ciężko nam jest teraz cokolwiek powiedzieć o stawkach
na wsi, czy zwiększeniu częstotliwości wywozu, ponieważ nikt do nas nie zgłaszał się z
zapytaniem czy jest taka możliwość. Prosimy o czas na przeanalizowanie sytuacji, ponieważ
jesteśmy w trakcie przetargów w ościennych gminach i na razie nie jesteśmy w stanie nic
konkretnego zagwarantować. Postaram się policzyć i dać wstępną odpowiedź na najbliższych
komisjach, czy będzie możliwość wywozu śmieci dwa razy w miesiącu w miejscowościach
wiejskich.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji - w imieniu komisji zgłaszam wniosek
formalny, aby przy jednorazowym wywozie śmieci w miesiącu stawka wynosiła 6,5 zł dla
miejscowości wiejskich lub przy zachowaniu jednolitej stawki 7 zł w miesiącach letnich
(czerwiec, lipiec, sierpień) zapewniono dwukrotny wywóz odpadów zmieszanych w
miejscowościach wiejskich. Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Opoczno,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały w sprawie:
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno /załącznik
nr 8 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
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f) trybu udzielania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym
i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym
przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w sprawie:
trybu udzielania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz
innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne
oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania /załącznik nr 9 do protokołu/.
Komisja głosami: za- 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
g) trybu udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym
i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym
przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w sprawie:
trybu udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom
oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i
fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania /załącznik nr 10 do protokołu/.
Komisja głosami: za- 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
h) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w sprawie:

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach /załącznik nr 11 do protokołu/.

Jadwiga Figura – radna – czy w szkołach są zatrudnieni nauczyciele ponad etat? Co dalej z
indywidualnym nauczaniem? Czy zabezpieczone są pieniądze dla pracowników obsługi szkół
i przedszkoli w związku ze wzrostem najniższej krajowej?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – są tacy nauczyciele, którzy zatrudnieni byli
na dwa etaty z nadgodzinami. Dotyczy to nauczycieli angielskiego w kilku szkołach. Na dzień
dzisiejszy zostało to zlikwidowane. Jeśli chodzi o indywidualne nauczanie to liczba godzin
zmalała w porównaniu do lat poprzednich. Nie mamy wpływu na to co robi Poradnia
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Psychologiczno Pedagogiczna. Jeśli chodzi o budżet w związku z podwyżką dla pracowników
obsługi to pieniądze są już zabezpieczone.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – wydaje mi się, że pieniądze zabezpieczone na oświatę
nie są wystarczające.
Elżbieta Dorocińska – radna- rehabilitant będzie obsługiwał wszystkie placówki szkolne?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – tak. Będzie dostępny dla wszystkich
uczniów. Nie będą to wyrzucone pieniądze w błoto. Jeżeli nie znajdziemy takiego człowieka
to będzie się to odbywać na starych zasadach, czyli firma zewnętrzna będzie prowadzić
zajęcia z rehabilitacji.
Komisja głosami: za- 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2029,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2029 /załącznik nr 12 do protokołu/.
Komisja głosami: za- 1, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
j) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Opoczno na rok 2016 /załącznik nr 13 do protokołu/.
Komisja głosami: za- 1, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
k) uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Opocznie,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – z racji tego, że Państwo otrzymaliście dziś
projekt uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/ z racji nieobecności Pani Burmistrz, która ma
w kompetencji nadzór nad OPS proponuję, aby przełożyć dyskusję na inne komisje. Powiem
tylko, że Rada Miejska i Burmistrz otrzymała od Służb Prawnych Wojewody pismo, iż statut
OPS zawiera niezgodne z przepisami prawa regulacje i w związku z tym Pani Burmistrz,
która dostała pismo od Przewodniczącego podjęła decyzję o zmianie statutu w kilku
punktach. Proszę o zapoznanie się z projektem i przełożenie rozmowy na inne komisje.
Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie uchwały nr XX/190/08 z dnia
27.08.2008 roku stanowi załącznik nr 14 a do protokołu.
Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – jest mi przykro, że nie zostałam
powiadomiona o zmianach wprowadzanych do statutu Ośrodka, którego jestem
kierownikiem. Nie wiem jak się odnieść do tego. Jeżeli przyszło pismo od Wojewody
dotyczące OPS to myślę, że jako kierownik powinnam być poinformowana, że trzeba zmienić
statut. W związku z tym, że widzę projekt uchwały po raz pierwszy proszę, aby została
wycofana z obrad najbliższej sesji. Przygotujemy się i skonsultujemy na następną sesję.
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Elżbieta Dorocińska – radna – czy gmina jest zobligowana konkretnym terminem, aby
wprowadzić zmiany? Możemy przełożyć tę sprawę na następną sesję styczniową?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – jak Państwo zauważyliście w piśmie Wojewoda
prosi o wypowiedzenie się w terminie 14 dni i myślę, że dlatego Pani Burmistrz zajęła
stanowisko, aby podjąć uchwałę na tej sesji.
Krzysztof Grabski – radny - uwaga Pani Kierownik jest zasadna. Kierownik jednostki
powinien być pierwszy poinformowany o sprawie, aby ustosunkować się do niej.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
l) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017,
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu, Handlu
i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017,
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017,
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017,
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
p) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017,
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
q) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie
na rok 2017,
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
r) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury
Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017.
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załączniki nr 22, 23, 24 do
protokołu z komisji.
Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 10.40.

Protokołowała
Alicja Firmowska

Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

Bogumiła Kędziora

i Przestrzegania Prawa
Alicja Szczepaniak
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