PROTOKÓŁ NR 2/17
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
z dnia 3 lutego 2017r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych za 2016r. i złożonych
wnioskach na 2017 rok.
2. Omówienie potrzeb miejskich na tzw. małą infrastrukturę np. ławki, tablice
ogłoszeniowe, oświetlenie, oznakowanie ulic.
3. 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 – 3, przeciw - 0, wstrz.- 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad. pkt. 1
Informacja o pozyskanych funduszach unijnych za 2016r. i złożonych
wnioskach na 2017 rok.
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy Europejskich –
przedstawiła informację / załącznik nr 3 do protokołu /.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca - Chciałam zapytać o program „Senior+”.
Wiem, że dużo Gmin pozyskało pieniądze z tego programu. W Opocznie jest
zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych.
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy Europejskich – Są
dwie ścieżki pomocy dla osób starszych – „Senior Wigor” – na tworzenie domów
dziennej opieki i „Asos” – program, który skupia się na pomocy socjalizacyjnej,
realizowanej przez stowarzyszenia i fundacje.
Przymierzaliśmy się do programu „Senior Wigor”, ale są bardzo duże wymagania co
do pomieszczeń domu. Budynek na placu Kościuszki 20 nie spełnia wymogów. Aby
pozyskać pieniądze z programu „Senior Wigor” trzeba mieć już przystosowany
budynek do tego celu lub wyłożyć duże pieniądze by go dostosować.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Co z hotelem przy ZPC na ul. Przemysłowej?
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy Europejskich –
Pomysł jest, ale w tej chwili nie chciałabym o tym mówić.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Jesteśmy zaniepokojeni stanem tego budynku,
który stwarza zagrożenie życia.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Czy place zabaw są na gwarancji?
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Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy Europejskich –
Tak. Pani Dyrektor zgłasza potrzebę naprawy gwarancyjnej, a my przekazujemy ją do
wykonawcy. Administratorem placu zabaw jest Dyrektor, a Gmina ma zawartą umowę
z wykonawcą.
Jadwiga Figura – radna – Zgłaszam następujące prośby:
- przekazuję prośbę młodych ludzi o wybudowanie Dworca na przystanku
Opoczno-Południe,
- zapada się jezdnia przy studzience na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej z Moniuszki,
- zgłaszam wniosek o 2 lampy oświetleniowe przy bloku na ul. Piotrkowskiej 59,
- zgłaszam potrzebę wykonania placu zabaw na Osiedlu Fiory /skrzyżowanie ulic
Małachowskiego i Krasickiego/,
- proszę o wyrównanie nawierzchni ul. Kolejowej.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Uważam, że należałoby się bardziej
ukierunkować, by polepszyć wygląd zewnętrzny szkół.
Jadwiga Figura – radna – Szkoły wymagają termomodernizacji.
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. promocji, Sportu i Funduszy Europejskich – Tak
naprawdę termomodernizacji wymagają wszystkie szkoły. To ogromy ciężar
finansowy dla Gminy, trudny do udźwignięcia z uwagi na wskaźniki budżetowe.
Elżbieta Dorocińska – radna – Może lepiej byłoby pozyskać środki na terenach
wiejskich. Na temat Dziennego Domu Opieki dla osób starszych trzeba pomyśleć
szerzej niż do granic Opoczna. Mamy świetlice i one nie wszystkie są wykorzystane
w pełni. Jestem zdania, że budynków nie brakuje.
Co z drogą w Bukowcu „Komorniki” - projekt jest zrobiony, ma jakiś termin
ważności, inwestycja nie jest ujęta w WPF, co dalej?
Rozmawialiśmy od dawna, by siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej przenieść do
budynku po Policji na ul. Mickiewicza. Uważam, że należałoby się nad tym
zastanowić.
Krzysztof Grabski – radny - Co z drogami dojazdowymi do pól?
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. promocji, Sportu i Funduszy Europejskich –
Wydział Techniczno-Inwestycyjny się tym zajmuje.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 2
Omówienie potrzeb miejskich na tzw. małą infrastrukturę np. ławki,
tablice ogłoszeniowe, oświetlenie, oznakowanie ulic.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – przedstawił informację / załącznik nr 4 do protokołu /.
Waldemar Sulgostowski – Inspektor w Wydz. Techniczno-Inwestycyjnym –
przedstawił informację / załącznik nr 5 do protokołu /.
Krzysztof Grabski – radny – Posiadacie konstrukcje żeliwne ławek?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Tak.
Krzysztof Grabski – radny – Proszę, jeśli to możliwe, o przekazanie do Mroczkowa
konstrukcji 6 ławek.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Nie widzę problemu. Proszę o kontakt z nami.
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Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Zapytania i wolne wnioski.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.20

Protokołowała
Bogumiła Kędziora

Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa
Alicja Szczepaniak
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