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PROTOKÓŁ  NR 12/17 
z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Przestrzegania Prawa 

z dnia  20 listopada 2017r. 
 
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 miesiąca października br. 
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.  
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
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 3 do protokołu/. Brak głosów. 

Komisja głosami: za- 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji. 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołu z miesiąca października br. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 11/17 z dnia 23 
października 2017r. 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 dnia 23 października 2017r. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 11/17  z dnia 23 października 2017r. 
Ad. pkt. 2 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację oraz 
projekty uchwał (załącznik nr 4 do protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – Czy program odbiega od poprzednich? Jak układa się 
współpraca?  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Nie odbiega, poza tymi 
zmianami o których mówiłam, czyli dopisane jest w zadaniu 2 „współpraca z 
zespołem interdyscyplinarnym, który działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej”     
i drugi zapis, że w działaniach związanych ze współpracą z Centrum Integracji 
Społecznej poprzez Kluby Integracji Społecznej. Współpraca układa się bardzo 
dobrze. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 3.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
A) Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 
Maria Fabianowska – ŁODR Opoczno – przedstawiła informację (załącznik nr 5a 
do protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – Czy dużo osób korzysta ze szkoleń dla rolników? Czy 
korzystają również z płatnych szkoleń? 
Maria Fabianowska – ŁODR Opoczno – Na terenie gminy Opoczno były 3 kursy 
w których uczestniczyło po 30 osób. Zaświadczenia po kursie ważne są przez 5 
lat. Rolnicy korzystają również z płatnych szkoleń. 
Krzysztof Grabski – radny – Jaki jest cel kursu? 
Maria Fabianowska – ŁODR Opoczno – Taki kurs daje uprawnienia do 
wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. Bez takiego zaświadczenia nie 
może kupić środków, które są silnie trujące i nie może wykonywać zabiegów. 
Reguluje to ustawa o ochronie roślin.  
Małgorzata Gajewska – PSSE w Opocznie – przedstawiła informację (załącznik 
nr 5b do protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – Czy odnotowaliście zgłoszenia odnośnie wszawicy w 
szkołach i przedszkolach? 
Małgorzata Gajewska – PSSE w Opocznie – Zdarzają się takie przypadki, ale nie 
jest to duży problem. Nie ma regularnych przeglądów w szkołach ze wzglądu na 
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brak zgody rodziców. Na razie wszystko opiera się na akcjach informacyjnych 
jak przeciwdziałać wszawicy.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Mamy problem z 
wszawicą w szkołach i trudno jest z nią walczyć, ponieważ nie możemy zmusić 
rodziców, aby zainteresowali się tematem. 
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor MGOPS w Opocznie – Nasi asystenci rodzin, 
którzy mają pod opieką dzieci z wszawicą, często za swoje prywatne środki 
zakupują preparaty do mycia głów. Problem leży w tym, że nie są systematycznie 
stosowane. Aby pozbyć się problemu należałoby również dokładnie posprzątać 
oraz przewietrzyć mieszkania. Na to już nie mamy wpływu, dlatego problem 
często powraca. 
Lucyna Skorupska – Inspekcja Weterynaryjna w Opocznie – przedstawiła 
informację (załącznik nr 5c do protokołu). 

Dodatkowo komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez 
ARiMR oddział w Opocznie (załącznik nr 5d do protokołu), Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Opocznie (załącznik nr 5e 
do protokołu), Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego oddział w Opocznie 
(załącznik nr 5f do protokołu), Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 
filia w Białaczowie (załącznik nr 5g do protokołu) oraz Okręgową Spółdzielnię 
Mleczarską w Radomsku (załącznik nr 5h do protokołu). 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
a) Wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 6 do protokołu). 
Beata Wiktorowicz – radna – Jeśli chodzi o załącznik to wykonany jest w złej 
skali, nie zgadzają się również objaśnienia numeryczne z opisem. Wiemy, kto jest 
fundatorem tablicy, natomiast chciałabym się dowiedzieć kto jest fundatorem 
chodnika? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Zwrócę uwagę projektantowi na błędy 
o których Pani radna mówiła. Jeśli chodzi o chodnik to fundatorem będzie gmina. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Będzie to tablica pamiątkowa. Gmina 
zabezpiecza podłoże z kostki betonowej. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Jaki koszt ze strony gminy? 
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Ok. 2 tys. zł. Reszta po stronie fundacji. 
Projekt został wykonany charytatywnie przez Pana Pacana. 
Beata Wiktorowicz – radna -  Jeżeli gmina jest fundatorem to powinno być to 
zapisane w uchwale. 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
b) Nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego w Opocznie. 
 Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 7 do protokołu). 
Beata Wiktorowicz – radna – Jakiej długości jest ulica? Na załączniku nie ma 
skali. Mam wątpliwości co do tego, aby tak mała ulica nazwana została „aleją”. 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
c) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                  

2017-2029. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 
do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Podsumowując, ile będzie kosztował remont sali 
USC? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Ostateczna kwota to 588 tys. zł. 
Jadwiga Figura – radna – Z tego co Pani mówiła winda będzie zainstalowana tylko 
w budynku głównym. Rozumiem, że jeżeli będzie potrzeba skontaktować się z 
pracownikiem, który jest w innym budynku to on dotrze wtedy do takiej osoby? 
Czy jest mi Pani w stanie podać kwotę zabezpieczoną z gminy oraz dotacji do 
projektu modernizacji sieci w urzędzie? Nie widzę, aby w WPF umieszczona była 
ulica Staropiotrkowska. Czy są jakieś szanse, aby została w niej umieszczona, 
skoro to główna ulica Opoczna. 
Krzysztof Grabski – radny – Z moich obliczeń wynika, że sala USC będzie 
kosztowała tyle co dwa domy jednorodzinne. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne 
to obowiązuje zarządzenie Burmistrza, które mówi o tym, że w Wydziale 
Rolnictwa jest platforma dla osoby niepełnosprawnej i w razie potrzeby do tego 
wydziału pracownik ma przyjść w celu kontaktu z osobą niepełnosprawną. 
Platforma w budynku głównym – chcemy sięgnąć po środki z PEFRONU. Jeżeli 
ich nie otrzymamy to nie wiem, czy uda się wykonać to zadanie. Zdaje sobie 
sprawę, że kwota na remont USC jest duża, ale to dla dobra wszystkich 
mieszkańców. Sala nie była remontowana od lat 70 ubiegłego wieku. 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jeśli chodzi o modernizację sieci komputerowej 
to koszt dofinansowania wynosi 900 tys. zł. Cały projekt to kwota 1 mln 300 tys. 
zł.  
Jadwiga Figura – radna – Bazarek i targowisko miejskie? Jakie prace do 
wykonania? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Projekt jest przygotowany i po konsultacjach 
z kupcami. Niektóre prace chcemy zlecić firmie PGK. Jeśli chodzi o targowisko 
to nie przystąpiliśmy do projektu, ponieważ nie podołamy finansowo. Nie 
możemy zrobić wszystkiego. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy budowa przepustu na ul. 
Puchały była zapisana w WPF od początku? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Inwestycja  została zapisana w WPF w połowie 
roku (chyba sierpień). 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy to są dodatkowe pieniądze? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – W ramach budżetu na 2018 rok. 
Jadwiga Figura – radna – Przypominam również o ul. Piotrkowskiej, która często 
jest zalewana. Potrzeby w tym temacie są bardzo duże. 
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
d) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 
do protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – Czy są zabezpieczone pieniądze na odszkodowania dla 
byłej Pani Dyrektor MDK oraz na podwyżki dla pracowników obsługi placówek 
oświatowych? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – O odszkodowaniu nic nie wiem. To MDK 
będzie zwracał pieniądze. Jeśli chodzi o podwyżki dla pracowników obsługi to 
słyszałam, że mają być od stycznia, ale będzie to kwota minimalna. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Corocznie pojawia się weryfikacja 
najniższego wynagrodzenia i w związku z tym bardzo drastycznie maleją płace 
innych pracowników w stosunku do pracowników obsługi. Takie problemy 
zgłaszają nam instytucje. Zakres pracy pracowników obsługi jest wpisany w 
pewne ramy rozporządzenia i musimy się nim kierować. 
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Jadwiga Figura – radna – Chodziło mi o osoby, które mają wypracowany staż 
pracy i nie mają minimalnego wynagrodzenia bo wlicza im się stażowe. Mają 
podobne pensje do osób, które dopiero rozpoczynają pracę.  
Beata Wiktorowicz – radna – W załączniku nr 6 dotyczącym Krytej Pływalni jest 
zwiększenie kwoty na wynagrodzenia pracowników w wysokości 40 tys. zł. Z 
czego to wynika? Drugie pytanie odnośnie podróży zagranicznych na kwotę 370 
zł? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Pytania należałoby skierować do Pani dyrektor. 
Nas interesuje dotacja jaką przekazujemy, a ta nie wzrosła. Na ostatniej sesji były 
zabezpieczone pieniądze na odprawy dla pracowników. 
Beata Wiktorowicz – radna – Chciałam zwrócić uwagę na załącznik odnoszący 
się do basenu i koszty energii na basenie 450 tys. zł. Są to ogromne pieniądze i 
powinniśmy spróbować je jakoś niwelować. Zainwestować w odnawialne źródła 
energii. 
Jadwiga Figura – radna – Chciałabym wiedzieć cos więcej na temat przebudowy 
budynku komunalnego na ul. Przemysłowej 3 segment B. Jaka jest przyczyna 
zmiany kwoty? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Odnośnie kosztów energii na basenie. W 
poniedziałek złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach PPP. 
Rozstrzygnięcia spodziewamy się w lutym 2018 roku. Jeśli  dojdzie do inwestycji 
przy dofinansowaniu, które się spodziewamy do inwestycji dopiszemy dwa 
budynki w zakresie zarządzania energią. Będą to basen i dom kultury. Firma 
specjalistyczna, która wygra jako partner w ramach postepowania, będzie 
zarządzała tymi obiektami w ramach zużycia energii elektrycznej i cieplnej. 
Mamy nadzieję, że w związku z tym będą duże oszczędności. 
Jeżeli chodzi o budynek na Przemysłowej 3 to trwa przygotowanie dokumentacji. 
Jeszcze nie są one złożone. W związku z tym nie uda nam się w tym roku 
rozpocząć termomodernizacji. W między czasie ZGM zwrócił się o dopłatę do 
straty bilansowej w wysokości ok. 40 tys. zł. Ponieważ nie było to zabudżetowane 
wcześniej, dokumenty wpłynęły dopiero niedawno zadecydowaliśmy, że 
przesuwamy pieniądze z termomodernizacji, która nie będzie wykonana w tym 
roku i przesuwamy dla spółki. Natomiast w budżecie przyszłego roku wpisujemy 
całą inwestycję. 
Krzysztof Grabski – radny – Co ze szkołami? Jak będzie realizacja wyglądać? 
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jest 11 szkół. Na razie złożyliśmy wniosek. 
Więcej informacji będzie w lutym przyszłego roku. 
Jadwiga Figura – radna – Na jakim etapie remont sali przy SP Nr 2? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – W ramach PPP złożyliśmy wniosek o remont 
sali, która jest. Jednocześnie będziemy składać wniosek o dofinansowanie do 
budynku pasywnego – hali sportowej. Jeżeli ten projekt się uda to zrezygnujemy 
z części w PPP, natomiast jeżeli nie, korzystamy z PPP. 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
e) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
f) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Januszewicach. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 11 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
g) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Modrzewiu. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 12 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
h) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kraśnicy. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 13 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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i) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sielcu. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 14 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
j) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie, 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego AK 
„Doliniacy” w Libiszowie. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 15 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
k) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach, w skład 

którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. 
Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Ogonowicach im. Armii Krajowej. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 16 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
l) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 

Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi dotychczasowa 
sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum, w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie 
Gościnnym. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 17 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
m)  Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim,  

w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Sygietyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum im. Tadeusza 
Sygietyńskiego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza 
Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 18 do protokołu). 
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Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
n) Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1w 

Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole 
Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 19 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
o) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 2                      

z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład którego wchodzi 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły, w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza 
Wielkiego w Opocznie. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 20 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
p) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w 

Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i dotychczasowe Gimnazjum 
Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w 
Opocznie im. Henryka Sienkiewicza. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 21 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
q) Nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 22 do protokołu). 
Statut SP w Wygnanowie stanowi załącznik do protokołu Nr XXXVIII/17 z sesji 
Rady Miejskiej w Opocznie, która odbyła się w dniu 27.11.2017r.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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r) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie, w 
Branżową Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 23 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 1  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
s) Przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok” oraz „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 4 do protokołu). 
  Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
t) Przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 4 do protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – Czy na terenie Opoczna jest problem z dopalaczami? 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – Straż Miejska nie odnotowała 
przypadków zatruć oraz obrotu dopalaczami. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 2  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
u) Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w Januszewicach z ustaleniami zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Opoczno. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM -  przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 24 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
v) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 

Januszewicach. 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM -  przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 25 do protokołu). 
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Beata Wiktorowicz – radna – Mam wątpliwości co do rozdziału 3 §9 punkt 4, 
który dotyczy zbiornika wód podziemnych Nr 410 Opoczno. Czy Inwestycja jest 
na pewno w obrębie tego zbiornika? Instytut geologiczny dwa lata temu zrobił 
nową dokumentację, reambulację tego zbiornika, gdzie wyraźnie widać, że uległ 
zmniejszeniu. Mam wątpliwości. Według mnie Januszewice nie są w obrębie 
głównego zbiornika wód podziemnych. 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – Zakres uzgodnień określa ustawa. Mamy 
wszystkie wymagane uzgodnienia. Zakres granic zbiornika jest określony w 
studium, uzgadnianym z odpowiednimi służbami. Być może mamy nie aktualne 
studium, ale nie mamy obowiązku reagować na każdą zmianę, ponieważ jest to 
długotrwały i kosztowny proces. 
Beata Wiktorowicz – radna – Rozumiem, ale zapis, który umieściliście w 
przyszłości może stwarzać problemy dla potencjalnego inwestora. Należałoby to 
sprawdzić. 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – Granice głównego zbiornika wód 
podziemnych są bardzo szerokie. W jego granicach mieści się większa część 
miasta Opoczno oraz znaczna część Januszewic. Każda inwestycja, która będzie 
w trakcie wydawania decyzji o pozwolenie zabudowy będzie uzgadniana. Na 
etapie projektowania nie stwierdziliśmy żadnych istotnych ograniczeń dla 
inwestorów.  
Beata Wiktorowicz – radna – Nie zostały wydane żadne rozporządzenia, 
wynikające z przepisów odrębnych. Żaden zbiornik wód podziemnych nie 
posiada jak do tej pory rozporządzeń, które wynikałyby z tego, że nie możemy 
czegoś, gdzieś lokalizować. Wszystkie nakazy i zakazy jak do tej pory 
uwzględnione są w dokumentacjach hydrogeologicznych oraz dodatkach. Nie ma 
wydanych konkretnych uchwał, ani rozporządzeń.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – Jeżeli nie ma przepisów, a pojawią się 
one za rok lub później to będą one uwzględnione w planie. Gdybyśmy tego nie 
zapisali, a pojawił by się przepis, te regulacje nie mogłyby być stosowane przy 
uchwaleniu zabudowy na tym terenie. My jesteśmy zobowiązani zapisywać 
wszystkie wytyczne. 
Jadwiga Figura – radna – Z projektu budżetu na 2018 rok wynika, że mamy 
zamiar sprzedać tereny inwestycyjne. Część w 2018 roku, druga część w 2019r. 
Czy to znaczy, że mamy potencjalnego inwestora? Czy pod ich kątem są 
wszystkie wytyczne o których Państwo mówiliście?  
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Mogę tylko powiedzieć, że Pan 
Minister Morawiecki będzie w tym tygodniu podpisywał decyzję o włączeniu 
Opoczna do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W grudniu będziemy 
mogli udzielić więcej informacji na ten temat. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
w) Rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług 

Wspólnych w Opocznie. 
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.  
x) Rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług 

Wspólnych w Opocznie.  
Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
 
Ad. pkt. 4 

Zapytania i wolne wnioski. 
Jadwiga Figura – radna -  Bardzo dziękuję Komendantowi Straży Miejskiej za 
realizację mojego wniosku w sprawie zalepiania drzew plakatami. W imieniu 
mieszkańców proszę, aby skierował Pan prośbę do Policji, aby ze względu na 
utrudnienia w ruchu nie karali mandatami kierowców, a pouczali. 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – Zdajemy sobie sprawę, że 
utrudnienia komunikacyjne w mieście są duże, dlatego staramy się pouczać 
kierowców.  Postaram się porozmawiać z Komendantem Policji na ten temat.  
Jadwiga Figura – radna - Proszę o uwzględnienie również w planie 
inwestycyjnym na kolejny rok wykonanie placu zabaw na osiedlu „Fiory”. 
Mieszkańcy już od jakiegoś czasu proszą o miejsce do zabaw dla swoich dzieci. 
Jakie jest zanieczyszczenie powietrza w Opocznie na dzień dzisiejszy? 
Przypominam również o garażach obok Mili, które straszą swoim wyglądem. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Był plan, aby zrobić na ścianie mural. 
Niestety na 27 właścicieli dwóch się nie zgodziło. Będziemy jeszcze próbowali 
rozmawiać z nimi. 
Beata Wiktorowicz – radna – W materiałach, które otrzymaliśmy zauważyłam, że 
jest pismo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które podpisane 
jest przez kierownika, a zarazem radnego Rady Miejskiej Pana Tomasza Koperę. 
Moim zdaniem jest to niezgodne z art. 26 Kodeksu Postepowania 
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Administracyjnego. Osoba nie może pisać sama do siebie. Pan kierownik w takiej 
sytuacji powinien być wyłączony z tej sprawy.  
W jakiej technologii wykonane są lampy zainstalowane na ul. Biernackiego               
i dlaczego nie wykorzystujemy możliwości, aby były one zasilane odnawialnymi 
źródłami energii? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta -  Tak było zaprojektowane i tak zostały 
one wykonane. 
Beata Wiktorowicz – radna – Na jakim etapie jest oświetlenie na osiedlu 
Milenijnym? W specyfikacji jest zapis, że taka lampa ma działać przez 16 godzin. 
Moim zdaniem to niemożliwe.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – W piątek było otwarcie ofert. Najniższa oferta 
znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie. 
Beata Wiktorowicz – radna – Kiedy koniec inwestycji na ul. Granicznej? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Pierwszy termin był do końca października. 
Firma pisała prośby o przedłużenie ze względu na złe warunki atmosferyczne. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Chciałabym, aby w budżecie znalazła się 
zabezpieczona kwota na odwodnienie gruntów rolnych. Był zamysł, aby powołać 
gminną spółkę wodną. Niestety nie powiodło się. Niemniej, co roku powinny być 
środki zabezpieczone na rowy odwadniające oraz inne urządzenia, aby nie doszło 
kiedyś do tragedii. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – To nie jest zadanie własne gminy. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Sołectwo powinno zawiązać 
spółkę wodną i wtedy może starać się o dofinansowanie  z województwa. 
Beata Wiktorowicz – radna –   Z jakiej przyczyny umorzenie podatku od 
nieruchomości dla ZGM ? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Zazwyczaj jest tak, że naszym jednostkom 
umarzamy podatek inaczej zakład wygenerowałby straty. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Dane z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska mamy co miesiąc. Ostatnie są z miesiąca 
września. Mogę powiedzieć, że w miesiącach od kwietnia do końca września jeśli 
chodzi o pył zawieszony PM10 utrzymujemy się w normie. Podobnie stężenie 
benzopirenu w okresie od maja do końca sierpnia. W tym tygodniu będziemy 
mieli wyniki z miesiąca października, poinformujemy Państwa o tym.  
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Radni zapoznali się z projektem uchwały budżetowej na rok 2018                                
i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029. Uchwała oraz projekt 
budżetu na 2018r. stanowi załącznik do protokołu Nr XXXVIII/17 z sesji Rady 
Miejskiej w Opocznie, która odbyła się w dniu 27.11.2017r. 

 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła 

posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.00. 

 
 
Przewodnicząca Komisji 

Alicja Szczepaniak  
 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska 

 


