PROTOKÓŁ NR 11/17
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa
z dnia 23 października 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.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
Informacja na temat organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Stawki podatkowe na 2018 rok.
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 głosów.
Komisja głosami: za- 3, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia Komisji.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 9/17 z dnia 22
sierpnia 2017r. oraz Nr 10/17 z dnia 5 września 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 uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 22 sierpnia 2017r.
Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 9/17 z dnia 22 sierpnia 2017r.
1

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 5 września 2017r.
Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 10/17 z dnia 5 września 2017r.
Ad. pkt. 2
Informacja na temat organizacji wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację
(załącznik nr 4 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy przy kwalifikowaniu dzieci
bierzecie pod uwagę dochody?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Nie, ponieważ to nie my
kwalifikujemy dzieci tylko poszczególne instytucje, które organizują
wypoczynek.
Jadwiga Figura – radna – Czy inne szkoły interesują są tym tematem? Wydaje mi
się, że w poprzednich latach było większe zainteresowanie. Czy środki na ten cel
były większe niż w latach ubiegłych?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Szkoły nie wykazują dużego
zainteresowania tematem. Corocznie z dofinansowania korzystają dwie szkoły:
SP nr 3, oraz SP w Bielowicach. Kiedyś były to również parafie. Kwota jest
zależna od ilości zgłoszeń, ale zazwyczaj jest to taka suma o jaką ubiegają się
poszczególne instytucje.
Wiktor Biernacki – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – TPD zorganizowało
wypoczynek dla 35 dzieci. Kwalifikowane były one przez Ośrodek Pomocy
Społecznej na podstawie dochodu w rodzinie. Do sprawozdania opisowego
dołączyliśmy również godzinny film z pobytu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3.
Stawki podatkowe na 2018 rok.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła informację oraz projekty
uchwał, które stanowią załącznik do protokołu nr 12, 13, 14.
Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2016/17
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Oświaty
Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 5 do protokołu).
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B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) Wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Caro Team
Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 6 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Kto jest Prezesem drużyny?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Pan Grzegorz Januszewski –
opocznianin. Właściciel klubu również pochodzi z Opoczna. Przypominam tylko,
że już wcześniej udzielaliśmy takiej zgody np. dla klubu Kaja Opoczno.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) Wskazania centralnego zamawiającego – Centrum Usług Wspólnych.
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW - przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 7 do protokołu).
Autopoprawki: §1 ust.1 będą wymienione jednostki ze względu na zmianę nazw
szkół w związku z reformą oświaty; §2 ust.1 pkt. 2 „oleju opałowego, węgla,
peletu i ekogroszku”; §2 ust. 2 „zapotrzebowanie na dostawy na przyszły rok
budżetowy”.
Jadwiga Figura – radna – Do tej pory zamówieniami zajmowały się szkoły.
Rozumiem, że teraz wszystko przejmuje CUW?
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Wcześniej zamówieniami na opał
zajmowała się gmina. W zeszłym roku przejęliśmy to zadanie. Do 30 września
tego roku obowiązywały umowy zawarte przez Urząd Miejski. Chcemy, aby
CUW był centralnym zamawiającym, ponieważ wcześniej potencjalny dostawca
np. na artykuły spożywcze musiał składać 11 ofert, a teraz będzie tylko jedna.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza - W związku z tą zmianą została zatrudniona
w CUW osoba, która zajmuje się zamówieniami publicznymi.
Krzysztof Grabski – radny – Chciałbym zapytać dlaczego chcecie Państwo
zamknąć stołówkę w szkole w Mroczkowie. Wyliczyliście, że szkoła
przekroczyła budżet o ok. 30 tys. zł. Pani Dyrektor oddała część pieniędzy z
własnych środków, a nadal okazuje się, że zadłużenie wynosi 30 tys. zł. O co
chodzi?
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Po informacji o zamknięciu stołówki
Pani Dyrektor zmniejszyła ½ etatu pomocy kuchennej - przeniosła na sprzątaczkę.
Z analizy jaką wykonaliśmy strata wyniesie 29 tys. zł.
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Krzysztof Grabski – radny – Ale skąd 29 tys. zł należności? Z moich obliczeń nie
wychodzi taka kwota.
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Nie wiem skąd Pan radny posiada dane
i wyliczenia. Nasze obliczenia wynikają z prognozy wydawanych posiłków we
wrześniu, oraz informacji o szacowanych posiłkach odpłatnych. Na tej podstawie
przyjęliśmy takie dane. Po części dane te pochodzą również ze szkoły. Wydatki
przekazane na stołówkę na stan 30 września są takie jak przedstawiono.
Doliczona jest również kwota wynagrodzenia, uwzględniając zmianę
przeniesienia etatu na sprzątaczkę.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Stołówki powinny same się
finansować. Inne sobie dobrze radzą.
Krzysztof Grabski – radny – Skąd będą dowożone posiłki dla dzieci w szkołach
w których zostaną zlikwidowane stołówki?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Do szkół w Mroczkowie oraz
Bielowicach obiady będą dowożone ze szkoły Nr 2 oraz Nr 3.
Krzysztof Grabski – radny – Chcielibyście ratować budżet szkół miejskich
kosztem szkół wiejskich.
Jadwiga Figura – radna – Zaczyna się od dwóch szkół, później temat przeniesie
się na przedszkola. Czy to idzie w tym kierunku? Za chwilę nie będą potrzebni
kucharze, później intendenci. Jak to ma wyglądać w przyszłości?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Wydział Oświaty nie zajmuje się
dostarczaniem obiadów. My zbieramy materiały i dostarczamy je Burmistrzowi.
Na chwilę obecną nie poruszaliśmy tematu intendentów w przedszkolach. W
szkołach wiejskich tym tematem zajmuje się Dyrektor. W dużych przedszkolach
nie ma takiej możliwości, aby zabrakło intendenta.
Krzysztof Grabski – radny – Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tak dobry wynik
ma szkoła w Wygnanowie. Może inni Dyrektorzy powinni brać przykład z Pani
Dyrektor?
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – W szkole w Wygnanowie nie ma np.
intendenta. Wydaje mi się, że mają na to wpływ również umiejętności
menadżerskie Pani Dyrektor. Należałoby ją o to zapytać.
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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c) Określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schroniskach dla osób bezdomnych skierowanych z Gminy Opoczno.
Agnieszka Brola – Pracownik MGOPS – przedstawiła projekt uchwały (załącznik
nr 8 do protokołu).
Jadwiga Figura – radna – Na jakiej podstawie ustalane są procentowe stawki? Czy
reguluje to rząd?
Agnieszka Brola – Pracownik MGOPS – Tabela jest ustalona wewnętrznie przez
nas. Według nas nie jest to wygórowana kwota. Większość osób mieści się w
przedziale, gdzie dochód nie przekracza 100%.
Jadwiga Figura – radna – Czy otrzymujecie informacje o osobach bezdomnych
przebywających np. na ogródkach działkowych?
Agnieszka Brola – Pracownik MGOPS – Na bieżąco monitorujemy takie miejsca.
Na razie mamy informacje o dwóch takich osobach, ale oni nie chcą skorzystać z
pomocy.
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
d) Zasad
powoływania
i
odwoływania
członków
zespołu
interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Beata Rogulska – Pracownik MGOPS – przedstawiła projekt uchwały (załącznik
nr 9 do protokołu).
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość na okres do 2 lat.
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt
uchwały (załącznik nr 10 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy ta nieruchomość została
wystawiona na sprzedaż?
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Tak. Miało dojść do
przetargu we wrześniu tego roku, ale nikt się nie zgłosił.
Krzysztof Grabski – radny – Czy możemy umowę zerwać wcześniej?
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – W niektórych
przypadkach tak, ale z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.
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Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) Pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 11 do protokołu).
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy było to ustalane z mieszkańcami lub
sołtysami?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Nie wiem nic na ten temat. Moim
zdaniem nie ma takiej konieczności, żeby mieszkańcy wypowiadali się w tej
sprawie. Przekazanie tej części drogi nie sprawi żadnych utrudnień mieszkańcom.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
obszarze Gminy Opoczno w roku 2018.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały (załącznik
nr 12 do protokołu).
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) Określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
na obszarze Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały (załącznik
nr 13 do protokołu).
Jadwiga Figura – radna – Czym są spowodowane podwyżki? Czy jest to
narzucone przez Ministerstwo Finansów?
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – Tak. Możemy podwyższyć lub nie, ale
skoro w całym kraju jest wzrost to jest zasadnym, aby u nas również tak było.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Jakie jest zadłużenie w
podatkach od środków transportu?
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – Od osób prawnych będzie to 102 tys. zł.,
natomiast od osób fizycznych 409 tys. zł. Część tych osób objętych jest tytułami
wykonawczymi, natomiast do reszty wysyłamy upomnienia. Kwota zaległości
systematycznie się zmniejsza.
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Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 3 przyjęła projekt uchwały do
wiadomości.
i) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze
Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały (załącznik
nr 14 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Na jaką kwotę umorzono
podatek od nieruchomości?
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – Od osób fizycznych na ok. 7 tys. zł. Od
osób prawnych na ok. 69 tys. zł.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 3 przyjęła projekt uchwały
do wiadomości.
j) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń za
inkaso na terenie Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały (załącznik
nr 15 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017–
2029.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 16
do protokołu).
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Ze względu na to, że na sali obecny jest Pan
Jakub Biernacki, który szczególnie zainteresowany jest tematyką
zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście, chciałabym podkreślić kwotę
dofinansowania z WFOŚ do przekazania mieszkańcom Opoczna na wymianę
źródeł ciepła. Jest to kwota w wysokości 333 tys. zł na ten rok, oraz 449 tys. zł na
rok 2018.
Krzysztof Grabski – radny - Ze względu na to, że materiały otrzymałem tuż przed
komisją proszę o 10 min przerwy.
Przewodnicząca ogłosiła 10 min przerwy.
Jadwiga Figura – radna – Cieszę się, że są środki na poprawę jakości powietrza,
ale co dalej z odlewnią? Jaki będzie efekt pozyskanych środków, jeżeli to
odlewnia truje najbardziej. Chciałabym poruszyć temat przydrożnych kapliczek.
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Przy ul. Piotrkowskiej jest już remontowana, ale co z resztą? Jeżeli chodzi o
jadłodajnię, która powstaje przy Pl. Kościuszki to oczywiście bardzo dobrze, ale
proszę pamiętać o warunkach pracy w OPS, które są bardzo złe i wymagają
poprawy.
Anna Zięba - Zastępca Burmistrza – Chcielibyśmy zabezpieczyć godne warunki
pracy wszystkim urzędnikom gminy. Temat odlewni poruszany jest na
wszystkich posiedzeniach rady, ale leży to w jurysdykcji Starostwa Powiatowego.
Prowadziliśmy rozmowy ze Starostwem, prosiliśmy o interwencję, badaliśmy na
własny koszt powietrze oraz glebę. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, ale
reszta jest po stronie Starostwa. Jeśli chodzi o warunki pracy w OPS to właśnie w
celu ich poprawy chcemy przenieść jadłodajnię na Pl. Kościuszki. Uzyskamy
dzięki temu dodatkowe miejsce na pomieszczenia biurowe.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jeżeli chodzi o kapliczki to jesteśmy w
trakcie inwentaryzacji. Mamy pozyskane środki na wydanie publikacji. Obecnie
kapliczki są fotografowane, chcemy zobaczyć w jakim są stanie. Chciałbym
również poinformować, że Marszałek Województwa Łódzkiego zarządzeniem z
dnia 26 lipca 2017r. powołał Zespół Antysmogowy woj. Łódzkiego do którego
został zaproszony Pan Burmistrz. Prawdopodobnie od marca lub maja 2018r.
wejdzie w życie uchwała o zakazie stosowania określonych paliw na terenie
całego województwa. Jeśli chodzi o poprawę warunków pracy w urzędzie to
mamy wstępne plany. Na razie jesteśmy na etapie remontu sali USC. Chcemy
również pozyskać pieniądze z PEFRONU na windę dla osób niepełnosprawnych,
a w przyszłości za budynkiem głównym utworzyć ciąg budynków do których
przenieślibyśmy również CUW.
Krzysztof Grabski – radny – Do kiedy przewidziany jest remont sali USC?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Termin został przedłużony do końca
stycznia ze względu na nieprzewidziane prace.
Jadwiga Figura – radna - Proszę o skierowanie na wniosek rady pisma do
Starostwa Powiatowego w sprawie zanieczyszczenia powietrza.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Oczywiście przygotujemy takie pismo.
Elżbieta Dorocińska – radna – Chciałabym, aby gmina opracowała wniosek o
dofinansowanie także dla terenów wiejskich.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Dla nas również jest to bardzo ważny temat.
Mogę powiedzieć tyle, że wystosujemy oficjale pismo w tej sprawie do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
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Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Chciałbym dopytać Panią Burmistrz o
pozyskane pieniądze. Z jakiego tytułu były pozyskane, od kogo i kto jest
potencjalnym beneficjentem. Chciałbym dowiedzieć się również jak kwota
pozyskana przez naszą gminę ma się do kwot jakie otrzymały inne miasta? Na
stronie internetowej znalazłem informację, że Urząd Marszałkowski przeznaczył
w marcu kilka milionów złotych na walkę z emisją zanieczyszczeń. Dlaczego na
tej liście nie ma Opoczna, a pojawia się np. Sławno? Mówicie Państwo o
pozyskanych 800 tys. zł, ale należałoby zaznaczyć, że możliwości były dużo
większe.
Chciałbym również poruszyć temat rewitalizacji. Moim zdaniem jest on
przez Państwa źle rozumiany. Według nowej ustawy to nie jest modernizacja
istniejących budynków i ulic, a działanie na żywej tkance miejskiej. Całe
województwo miało do rozdysponowania kwotę ok. 30 mln. zł, z czego nam
przypadło ok. 6 mln zł., ale możliwości były dużo większe.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Urząd Marszałkowski robi nabór wniosków,
którego termin składania przewidziany jest na koniec października, początek
listopada. Jest to program w ramach którego gmina przygotowuje się do dużego
projektu – termomodernizacji 12 budynków placówek oświatowych oraz
budynku OPS. Będziemy się starali o pozyskanie 4 mln zł z Urzędu
Marszałkowskiego. Dofinansowanie o którym Pan mówił m.in. dla Gminy
Sławno było z projektów realizowanych w zeszłym roku, my natomiast
przygotowując się do obecnego projektu pracowaliśmy wtedy nad dokumentacją
prawną i techniczną. Projekt ten będziemy realizować w programie PPP. Środki,
które ogłosił Urząd Marszałkowski w ramach niskiej emisji nie były kierowane
do osób fizycznych, a do wszelakich instytucji np. jednostek samorządu
terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych itp. W
ramach tego projektu w 2016 r. nie złożyliśmy wniosku, ponieważ się do niego
przygotowywaliśmy. Składamy go teraz, także zapraszam do Wydziału Funduszy
Europejskich w celu pozyskania informacji.
Jeśli chodzi o rewitalizację, to oczywiście my jako gmina rozumiemy całą
istotę procesu rewitalizacji, dlatego też zgłosiliśmy do niego teren Placu
Kościuszki i Starego Miasta. Poparte było to względami społecznymi,
ekonomicznymi, socjalnymi. Rewitalizacja tego terenu poprzez swoje szerokie
działania ma przywrócić tę część miasta do życia. Poprzez remonty budynków
chcemy przywrócić im funkcje społeczne. Chcemy, aby teren stał się interesujący
dla mieszkańców. Możemy wnioskować o duże miliony, ale pamiętajmy o
wkładzie własnym. Mamy ograniczony budżet. Jeśli chodzi o rewitalizację
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społeczną to pamiętajmy o 2,5 mln zł pozyskanych w ramach programu Centrum
Usług Społecznych, czyli usługi opiekuńcze, świetlica dla seniorów, usługi
rehabilitacyjne. Realizacja tego projektu oraz wielu innych składa się na
rewitalizację społeczną.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Radni prosili, aby przy Placu
Kościuszki 20 był Dom Seniora. Takie jest zapotrzebowanie i tego oczekują
ludzie. Społeczeństwo się starzeje, młodzi ludzie wyjeżdżają, a Pani mówi teraz,
że mają się tam znaleźć również inne podmioty. Dlaczego inne miasta mogą coś
takiego stworzyć, a Opoczno nie? Są profesjonalne firmy, które się tym zajmują.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów o
którym Pani mówi, to kolejny ogromny wydatek dla gminy. Nie mamy takich
pieniędzy.
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Rewitalizacja to nie jest
dofinansowanie jednostek, które w tym momencie funkcjonują. To jest
pobudzenie do aktywności tej części społecznej, która nie jest aktywna i która nie
angażuje się społecznie w żadnej formie. Nijak ma się to do remontu kamienicy
przy Placu Kościuszki. Kiedy byłem na konsultacjach społecznych przeraziło
mnie to, że Państwo nie macie pomysłu na wykorzystanie tej przestrzeni jako
rewitalizacyjnej, czyli pobudzającej do aktywności społecznej, tylko chcecie
przenieść podmioty działające przy MDK na Plac Kościuszki. Nie pobudzicie w
ten sposób społeczeństwa z Pl. Kościuszki, ul. Janasa, czy ul. Staromiejskiej.
Krzysztof Grabski – radny – Wspominała Pani o potrzebach miasta i wsi.
Chciałbym zaznaczyć, że potrzeby wsi są na poziomie 6% ogółu budżetu.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 5 przyjęła projekt uchwały do
wiadomości.
l) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 17
do protokołu).
Jadwiga Figura – radna – Czy w budynkach przy ul. Parkowej 34 do tej pory nie
było przyłączy kanalizacyjnych? Czy rozważaliście Państwo, aby zlokalizować
jadłodajnię na ul. Mickiewicz w budynku po byłej policji? Patrząc z perspektywy
czasu byłoby bardzo dobrze, aby zarówno opieka społeczna jak i jadłodajnia
znajdowały się w jednym miejscu.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Na ul. Parkowej do tej pory nie było
kanalizacji. Jeśli chodzi o budynek na ul. Mickiewicza miałam podobny pogląd,
aby wykorzystać go do ulokowania instytucji miejskich. Uważałam tak do czasu,
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kiedy zaprosiliśmy na rozmowy przedstawicieli ZUS, ponieważ chcieliśmy
zaproponować zamianę terenów i poszliśmy obejrzeć dokładnie budynek na ul.
Mickiewicza. Stan tego budynku jest taki, że na dzień dzisiejszy nie da się tam
ulokować żadnej instytucji. Należałoby ponieść nakłady rzędu 80% wartości
budynku na remont. Nie jesteśmy w stanie na ten moment umieścić tego w
budżecie gminy. Stąd koncepcja, która jest doraźna i również na potrzeby
realizacji projektu unijnego. Na dzień dzisiejszy przekazaliśmy lokal użytkowy o
powierzchni 103 m na Pl. Kościuszki pod jurysdykcję Ośrodka Pomocy
Społecznej w celu urządzenia świetlicy dla seniorów w ramach Centrum Usług
Społecznych. Druga część będzie przystosowywana na stołówkę oraz
pomieszczenia dla opiekunek. Dodając do tego bliskość Miejskiej Biblioteki
Publicznej, która realizuje szereg projektów oraz przywrócenie do życia budynku
przy Pl. Kościuszki 20, gdzie będzie zlokalizowany szereg instytucji społecznych
spowoduje, że ta okolica zacznie na nowo funkcjonować w przestrzeni miejskiej.
To są nasze plany na następne lata. Chcemy w ten sposób przywrócić również
ludzi wykluczonych społecznie do życia w przestrzeni publicznej.
Jadwiga Figura – radna – Wszystkim nam zależy, aby w jakiś sposób wesprzeć
osoby nie radzące sobie w życiu z powodu alkoholizmu, choroby lub z jakiś
innych powodów. Dlatego może należałoby ubiegać się o dofinansowanie dla
pracowników interwencyjnych nie na miesiąc, ale na dwa lub więcej. Wydaje mi
się, że powinniśmy się częściej spotykać z mieszkańcami, wsłuchiwać się w głos
ludzi młodych, aby dowiedzieć się czego od nas oczekują.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 3 przyjęła projekt uchwały
do wiadomości.
m) Nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic: Partyzantów i Edmunda
Biernackiego.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 18 do protokołu).
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 3 przyjęła projekt uchwały
do wiadomości.
n) Przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w
rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 19 do protokołu).
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Elżbieta Dorocińska – radna – Czy to jest droga, która prowadzi do torów? Pytam
w imieniu mieszkańców Brzustówka, którzy często przemieszczają się rowerami
do Opoczna. Chciałabym zaznaczyć, że jest ona na wiosnę często zalewana. Jest
tam problem z odwodnieniem.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – Nie. Jest to zupełnie inna droga.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Wykonanie drogi o której Pani
radna mówi to koszt ok. 2 mln zł.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
o) Przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna
położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką,
a granicą administracyjną miasta od strony południowo – wschodniej.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 20 do protokołu).
Jadwiga Figura – radna – Czy dobrze rozumiem, że przez prywatną posesję będzie
przebiegała gminna kanalizacja?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – Ona już tam jest. Teraz właściciele
działki chcą, aby w zamian za to, że zezwolili na budowę kanalizacji, zlikwidować
ciąg pieszy, który jest obok.
Krzysztof Grabski – radny – W związku z tym, że materiały dotarły późno
wstrzymam się od głosu.
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
p) Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.
q) Zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 21 do
protokołu).
r) Zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i
Kultury Fizycznej.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 22 do
protokołu).
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Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura – radna – Chciałabym zapytać o ul. Leśną od ul. I. Krasickiego w
stronę lasu. Jakie są plany w sprawie kanalizacji burzowej?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Jest opracowana dokumentacja
techniczna dla ulic Leśna i Torowa. Każda z nich to koszt ok. 400 tys. zł. Nie ma
możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Odwodnienie tego terenu jest
zaprojektowane w dokumentacji technicznej. Budowanie samej kanalizacji
burzowej nie ma sensu, jeżeli nie robimy całej drogi. W tym momencie jest
naturalny spływ w stronę ul. Krasickiego, a tam kanalizacja jest drożna.
Krzysztof Grabski – radny – Chciałbym dopytać kiedy zostanie naprawiona droga
pomiędzy Kraszkowem a Mroczkowem (zjazd do przepompowni ścieków), która
została zniszczona przez ciężkie samochody z firmy PGK.
Jadwiga Figura – radna – Z niektórych domów rzeczywiście spływa woda,
natomiast inne są podtapiane. Zasadna jest realizacja całej drogi, aby miało to
jakiś sens.
Michał Konecki – Prezes PGK – Problemem jest to, że pod mostem mamy
przewężenie kanalizacji deszczowej i problematyczna jest wymiana tego odcinka.
W momencie kiedy będzie wykonywana realizacja drogi wtedy poprawimy ten
fragment. Co do drogi – poruszę ten temat na kierownictwie i szczegółowo
odpowiem na sesji.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Co dalej z tym projektem
„Koperty życia”? Czy dotarły do Pani wnioski do budżetu?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Środki na koperty życia zostały zabezpieczone.
Jeśli chodzi o wnioski do budżetu to przedstawiał je Pan Burmistrz oraz Naczelnik
Snopczyński, ale musicie sobie zdawać Państwo sprawę, że będzie ciężko z ich
realizacją. W pierwszej kolejności będą zabezpieczone te zadania, które są w
WPF, które są realizowane i na które są projekty.
Jadwiga Figura – radna – Mam kilka wniosków. Proszę, aby poprawić chodnik
koło sklepu „Sabena”, oraz wykorzystać kostkę z odzysku na chodnik na ul.
Partyzantów (od ul. Piotrkowskiej do ul. Biernackiego – po jednej stronie).
Chciałabym wiedzieć na jakim etapie jest ocieplenie budynku SP Nr 3?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Na etapie wyboru partnera. Do końca roku
powinniśmy go wybrać, a w przyszłym roku być może przystąpimy do realizacji.
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Jadwiga Figura – radna – Ile będzie trwało utrudnienie w ruchu w okolicach
bazarku?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Ostateczny termin zakończenia prac
przewidziany jest do 15 grudnia.
Krzysztof Grabski – radny – Czy Pani Skarbnik brała pod uwagę przy
rozpatrywaniu budżetu podział środków inwestycyjnych na wieś i na miasto?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie ma podziałów na wieś i na miasto. Dużo
wydatków bieżących dotyczy wsi, np. szkoły do których dokładamy duże
pieniądze. Nie bierzemy pod uwagę tylko wydatków inwestycyjnych, ale musimy
wziąć pod uwagę wszystko.
Krzysztof Grabski – radny – Bardzo proszę, aby przy tworzeniu budżetu wzięła
Pani pod uwagę wieś.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Złożyłam wniosek, o posianie
trawy na boisku na os. Wyszyńskiego. Koszt zadania to ok. 6 tys. zł. Powiedziano
mi, że nie ma na to pieniędzy. Gdzie indziej robi się place zabaw.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Zrobiliśmy zapotrzebowanie na zasianie
trawy na dwa boiska: w Libiszowie i na ul. Westerplatte. Przyszła do nas oferta
na 17 tys. zł. Nie mieliśmy takich środków.
Alicja Szczepaniak – radna – Możemy przecież wykorzystać do tej pracy
pracowników interwencyjnych.
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna - Według umowy remont ul.
Biernackiego miał być ukończony do końca października br. Słyszałem, że za
opóźnienia w pracach naliczane będą kary. Czy to prawda? Kto jest płatnikiem i
beneficjentem tych pieniędzy?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Wartość umowy z wykonawcą to
4 mln 200 tys. zł. Kary umowne to 8 tys. zł dziennie, które jesteśmy zobowiązani
naliczać wykonawcy od dnia 31 października. Beneficjentem kar umownych jest
zarówno Gmina Opoczno jak i Urząd Wojewódzki, czyli organ, który dotuje nam
inwestycje. Naliczanymi karami dzielimy się po połowie z Urzędem
Wojewódzkim. Płatnikiem jest wykonawca inwestycji. Jeżeli firma nie wywiąże
się z umowy, będzie to już podlegało konsekwencjom prawnym.
Dodatkowy materiał z jakim zapoznali się radni stanowi załącznik nr 23 do
protokołu.
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Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.45

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak

Protokołowała:
Alicja Firmowska
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