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PROTOKÓŁ  NR 9/17 
z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Przestrzegania Prawa 

z dnia 22 sierpnia 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 protokołów z miesiąca czerwca i lipca 2017r. 
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.                                 

z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych. 
3. Sprawozdanie z prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za I półrocze 2017r. 
4. Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6. 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 protokołów z miesiąca czerwca i lipca br. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 7/17 z dnia 26 
czerwca 2017r., oraz Nr 8/17 z dnia 5 lipca 2017r. były wyłożone do wglądu w 
Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed 
rozpoczęciem Komisji. 
Przewodnicząca zapytała, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołów. 
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Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 26 czerwca 2017r. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 7/17  z dnia 26 czerwca 2017r. 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 5 lipca 2017r. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 8/17  z dnia 5 lipca 2017r. 
Ad. pkt. 2  
 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017r. z 
uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy w I półroczu 2017r. z uwzględnieniem realizacji zadań 
inwestycyjnych (sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do 
protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXXV/17 z dnia 30.08.2017r.). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Na początku roku w budżecie gminy zapisana była 
modernizacja budynku strażackiego w Kraszkowie. Co dalej z inwestycją? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Chcemy na tą inwestycję pozyskać środki z 
PROW. Na razie nie ma ogłoszonego naboru wniosków. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 3. 

Sprawozdanie z prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za I półrocze 2017r. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejską 
Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 4 do 
protokołu). 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła sprawozdanie 
finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
narkomanii w I półroczu 2017r. (załącznik nr 4 do protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – Proszę o porównanie z pierwszym półroczem 2016r. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Wszystkie liczby oraz 
porównania są uwzględnione w sprawozdaniu. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 4. 

Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 
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Andrzej Śliwka – Dyrektor MDK w Opocznie – przedstawił informację 
(załącznik nr 5 do protokołu).  
Jadwiga Figura – radna – Jak układa się współpraca Pana z Paniami 
świetlicowymi? Z jakimi problemami borykają się świetlice wiejskie? 
Andrzej Śliwka – Dyrektor MDK w Opocznie – Jeśli chodzi o współpracę to 
układa się ona bardzo dobrze. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy dla Pań 
warsztaty z rękodzieła. Jeśli chodzi o problemy, to są to głównie problemy 
lokalowe oraz z wyposażeniem świetlic. Pierwsze świetlice powstały w latach 90 
– tych i do tej pory nie były remontowane. Sprzęt również jest mocno 
eksploatowany. Chcielibyśmy jeszcze zmienić stawki wynagrodzenia 
godzinowego dla Pań, ponieważ w każdej sytuacji możemy na nie liczyć. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Co dalej ze świetlicą wiejską w 
Kraśnicy? Wydatki są tam największe. Czy projekt 5-cio letni dla tej świetlicy już 
minął? 
Andrzej Śliwka – Dyrektor MDK w Opocznie – Projekt 5-cio letni już minął. Na 
Kusokach rozmawialiśmy, aby utworzyć tam Centrum Tradycji Ludowej. 
Chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić do tego projektu, aby Kraśnica mogła się 
rozwijać. Jest to duży obiekt, który mógłby służyć całej społeczności. Ponad 30 
tys. zł. to koszt za I półrocze. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 5  

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
A) Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego (organizacja pracy).  
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Oświaty 

i Sportu Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 6 do protokołu). 
B) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                  
2017-2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (złącznik nr 7 do 
protokołu). 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji –  Zakup domku letniskowego 
wraz z montażem. O co chodzi? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jest to zakup z funduszu sołeckiego wsi 
Międzybórz. 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
b) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (złącznik nr 8 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 3 przyjęła do wiadomości 
projekt uchwały. 
c) Niedochodzenia należności o charakterze cywilnym przypadających 

Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (złącznik nr 9 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
d) Zmiany nazwy ulicy w Opocznie. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 10 do protokołu). 

 
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
e) Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 11 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
f) Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany 

granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 12 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
g) Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 13 do protokołu) 
 
h) Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II                         

w Mroczkowie Gościnnym.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 14 do protokołu). 
i) Zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Lepsze Jutro” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
WŁ na lata 2014-2020. 
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Maria Barbara Chomicz –MGOPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 15 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
j) Wyrażenia zgody na realizację projektu „CUS– centrum usług 

społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. 
Anna Sady – Inspektor w Zespole ds. FE – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 16 do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Do jakiej grupy wiekowej kierowany jest projekt? 
Czy mogą uczestniczyć również dzieci?  
Anna Sady – Inspektor w Zespole ds. FE – Nie ma ograniczeń wiekowych. Projekt 
kierowany jest do osób niesamodzielnych. Jedynie w przypadku Placówki 
Wsparcia Dziennego będą to dzieci w wieku od 3 roku życia do 18 lat. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Na jakiej zasadzie będzie działał 
Klub Seniora? 
Maria Barbara Chomicz –MGOPS w Opocznie – Klub Seniora będzie obejmował 
20 uczestników i w ramach jego funkcjonowania będą poszczególne zajęcia. Na 
terenie gminy Opoczno nie ma takiego programu jak Wigor +, czy Senior + 
dlatego Klub Seniora spełniałby oczekiwania starzejącego się społeczeństwa. 
Dodatkowym kryterium jest niesamodzielność. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Już od dwóch kadencji 
rozmawiamy na ten temat i nic się w związku z tym nie dzieje. W innych miastach 
i miasteczkach funkcjonuje coś takiego jak całodobowe Domy Seniora, gdzie 
oferowana jest pełna opieka. Wiem również, że na ten cel można pozyskać środki 
z zewnątrz. Chcielibyśmy, aby na terenie naszego miasta istniał taki dom. 
Maria Barbara Chomicz –MGOPS w Opocznie – Na terenie naszego powiatu są 
dwa takie domy. Z tego co wiem, to gmina Opoczno nie wystąpiła o takie środki, 
ale teraz można postarać się o pieniądze z programów Senior+ lub Wigor+. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Mamy budynek przy placu 
Kościuszki 20, który moglibyśmy przeznaczyć na ten cel. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – W ramach procesu rewitalizacji 
będziemy chcieli wyremontować ten budynek i przeznaczyć go na tego typu 
działalność. 
Anna Sady – Inspektor w Zespole ds. FE – W projekcie był taki zapis, aby powstał 
Dom Dziennej Pomocy, ale warunek był taki, że przez kolejne dwa lata musi być 
ciągłość projektu. Wtedy realizowane byłoby to ze środków własnych gminy, a 
nie mamy takiej pewności, czy gminę byłoby na to stać. 
Elżbieta Dorocińska- radna – Takie domy są potrzebne na terenie naszej gminy. 
Mamy społeczeństwo starzejące się, a ludzie starsi potrzebują wyjść z domu, 
spotkać się z innymi, porozmawiać. Jest to słuszna inicjatywa. 
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
k) Udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (złącznik nr 17 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Ad. pkt. 7 

Zapytania i wolne wnioski. 
Radna Jadwiga Figura: 
- prosi o wyłożenie chodnika przy ul. Partyzantów od ul. Piotrkowskiej do 

ul. Biernackiego (po lewej stronie patrząc od ul. Piotrkowskiej) - miała być kostka 
z odzysku, 

- przypomina o konieczności wykonania kanalizacji na ul. Leśnej od ul. 
Krasickiego w stronę lasu oraz na ul. Torowej (zalewane mieszkania po burzach); 
brak nawierzchni, 

- zwraca się z prośbą o plac zabaw na osiedlu „Fiory”, 
- przypomina o braku oznakowania na ul. Piotrkowskiej przy wjeździe pod 

wiadukt (pod torami), 
- zwraca uwagę na konieczność remontu ul. Piotrkowskiej od skrzyżowania 

ul. Leśnej do mostu, gdzie nie ma również chodnika (dzieci chodzące do szkoły 
narażone są na niebezpieczeństwo), 

- zwraca uwagę na wygląd zewnętrzny garaży obok sklepu Mila, które 
psują wizerunek miasta, 

- po raz kolejny porusza temat zanieczyszczania powietrza przez odlewnię 
przy ul. Piotrkowskiej. 

 
Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załącznik nr 18, 

19 i 20  do protokołu.  
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła 

posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 10.30. 
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Przewodnicząca Komisji 
Alicja Szczepaniak 

 
 
 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska 


