PROTOKÓŁ NR 8/17
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 4 lipca 2017r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Efekty działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w gminie.
2. Wykorzystanie środków unijnych przez gminę.
3. Działalność wysypiska odpadów komunalnych, dzikie wysypiska.
4. Zapytania i wolne wnioski.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał
wszystkich obecnych.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak głosów.
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad. pkt. 1
Efekty działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w gminie.
Analiza podziału subwencji oświatowej.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /.
Tomasz Milczarek - Asystent Burmistrza ds. Obsługi Inwestorów – przedstawił
informację / załącznik nr 5 do protokołu /.
Nasze tereny inwestycyjne w Januszewicach są bardzo atrakcyjne. To jest zdanie
również Prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jesteśmy na etapie
procedowania. Na jesieni powinny te tereny zostać włączone do Strefy. Odbyło się
kilkanaście spotkań z przedsiębiorcami zainteresowanymi tymi terenami.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji - Cały czas są to rozmowy o całym terenie?
Tomasz Milczarek - Asystent Burmistrza ds. Obsługi Inwestorów – Tak, o całości.
Z reguły inwestorzy są zainteresowani terenami w jednym kawałku i o regularnym
kształcie.
Krzysztof Grabski – radny - Proszę o odpowiedź, na jaki cel jest przeznaczona działka
w Mroczkowie Gościnnym na Osiedlu Mieszkaniowym Domków Jednorodzinnych. To
działka gminna. Każdego roku są problemy z jej wykaszaniem.
Tomasz Milczarek - Asystent Burmistrza ds. Obsługi Inwestorów – To nie jest działka
inwestycyjna, bo miałbym ją w wykazie. Proszę zapytać w Wydziale Rolnictwa.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
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Ad. pkt. 2
Wykorzystanie środków unijnych przez gminę.
Magdalena Jarzębowska – Inspektor w Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy
Europejskich - przedstawiła informację / załącznik nr 6 do protokołu /.
Krzysztof Grabski – radny – Czy są nowe programy dla wsi?
Magdalena Jarzębowska – Inspektor w Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy
Europejskich - Cały czas funkcjonuje Program Operacyjny Rozwoju Wsi, ale na chwilę
obecną nie ma konkursu, z którego moglibyśmy sięgnąć po środki.
Krzysztof Grabski – radny – A na rewitalizację parków?
Magdalena Jarzębowska – Inspektor w Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy
Europejskich - Może pod koniec roku coś się pojawi. Będziemy monitorować, ponieważ
jesteśmy zainteresowani rewitalizacją parku w Mroczkowie.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Na jakim etapie jest rewitalizacja zalewu?
Magdalena Jarzębowska – Inspektor w Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy
Europejskich - Na etapie złożenia wniosku i oceny formalnej, na rozwój rekreacji czyli
zagospodarowanie terenu przy zalewie.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 3
Działalność wysypiska odpadów komunalnych, dzikie wysypiska.
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił informację
/załącznik nr 7 do protokołu /.
Od 1 lipca obowiązuje nowy sposób segregacji odpadów. Składowisko jest na to
przygotowane. Według rozporządzenia czeka nas dokładniejszy sposób segregacji –
będzie dodatkowy pojemnik na bioodpady. Łącznie będzie 5 pojemników. Ze złych
wiadomości, nie uda nam się osiągnąć poziomu recyklingu - 50%. Ale nie tylko my
mamy taki problem w Polsce.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Dodatkowy pojemnik pomoże Wam w tym.
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Tak, ale to i tak za mało, ale
będziemy intensyfikować nasze działania.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Na jakim poziomie jest amortyzacja na
wysypisku?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Ok. 1 mln zł rocznie. Z
amortyzacji jesteśmy w stanie spłacać pożyczki i nic więcej. Proszę pamiętać, że w
przyszłym roku wzrośnie opłata marszałkowska o 100% za składowanie na
składowisku.
Krzysztof Grabski – radny – Na wsi jest woda i tyle samo ścieków. W mieście jest taka
sama ilość wody i ścieków?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Dochodzą wody opadowe.
Krzysztof Grabski – radny – Co z tym robicie?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Od tamtego roku na bieżąco
zadymiamy tereny. Wysłaliśmy także pisma proszące o odłączenie się od kanalizacji
sanitarnej, z uwagi na to że mnóstwo ludzi odprowadza wodę deszczową do kanalizacji
sanitarnej co skutkuje tym, że są zalania sanitarką.
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Krzysztof Grabski – radny – Ponosimy koszty za kogoś. Za to powinna być kara.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Kiedyś były podpisywane umowy, że
ludzie mogą odprowadzać wodę deszczową. Były wydawane zgody. One są anulowane?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Nie wiedziałem o tym, sprawdzę.
Jadwiga Figura – radna – Co mają robić, skoro do kanalizacji sanitarnej nie mogą się
podłączyć? Na ul. Krasickiego, ul. Leśnej do ul. Torowej często dochodzi do zalania
terenu przez wody deszczowe.
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Możemy tylko bardziej
udrażniać i na bieżąco to czynimy.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Jak droga z kanalizacją deszczową będzie budowana to też
odcinek zostanie odwodniony.
Krzysztof Grabski – radny – Dlaczego nie obniżyliście stawki za śmieci dla terenów
wiejskich? Był wniosek o dwukrotny wywóz śmieci z terenów wiejskich w okresie
letnim lub niższa stawka.
Andrzej Pacan – radny - Zgodziliśmy się głosować za uchwałą o jednolitej stawce za
śmieci pod warunkiem dwukrotnego wywozu śmieci z terenów wiejskich.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Wniosek nie był przegłosowany. Zmiana częstotliwości wywozu
śmieci musi być poprzedzona zmianą regulaminu utrzymania czystości.
Krzysztof Grabski – radny – Czujemy się oszukani, bo była na ten temat dyskusja.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Nie mieliśmy takich wniosków ze strony mieszkańców, że za
rzadko jest odbiór śmieci. Przy składaniu nowych deklaracji również nie było takich
sygnałów.
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Proszę zrobić listę
zainteresowanych.
Anna Wolowska – radna – Z tego co pamiętam, to sołtysi mieli zgłaszać do PGK
chętnych do dwukrotnego odbioru śmieci.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Wola Załężna jest dużą miejscowością i do mnie jako
sołtysa nikt takiej potrzeby nie zgłosił. Poza tym, jeśli wystawi się dodatkowy worek ze
śmieciami to pracownicy PGK go zabierają.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Będą większe koszty, a nie ma takiej
potrzeby, by odbiór śmieci odbywał się dwa razy w miesiącu na terenach wiejskich.
Odbiór dwukrotny na terenie miasta to obwiązek ustawowy.
Krzysztof Grabski – radny – To jest dyskryminacja. Za mniejszą usługę mieszkańcy wsi
płacą tyle samo.
Andrzej Pacan – radny – Przy roznoszeniu deklaracji mieszkańcy byli informowani, że
w okresie letnim będzie dwukrotny wywóz śmieci. Dlatego teraz pytają się o to. Dostają
odpowiedź, że w Urzędzie Miejskim jest zmiana i odbiór śmieci odbywa się raz w
miesiącu.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Jeśli chodzi o dzikie wysypiska odpadów to w tej chwili są
następujące: w Mroczkowie Gościnnym strona południowa – trwa postępowanie,
właściciel zobowiązał się do uprzątnięcia terenu, w Mroczkowie Gościnnym działka
sąsiednia – trwa postępowanie, by zmusić właściciela do uprzątnięcia, na Jaziej Górze
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gdzie wydobywany jest kamień – Policja prowadzi postępowanie celem wykrycia
sprawcy. W mieście nie ma dzikich wysypisk. Straż Miejska monitoruje tereny.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje.
Ad. pkt. 4
Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura – radna - W imieniu mieszkańców prosi o wyłożenie kostką alejek na
cmentarzu przy ul. Granicznej oraz zgłasza brak lampy przy ul. Krasickiego.

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 14.10

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,
Handlu i Usług
Protokołowała:
Bogumiła Kędziora

Wiesław Turek
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