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PROTOKÓŁ  NR 11/17 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
z dnia 24 października 2017r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 2a do protokołu. 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z miesiąca  sierpnia i września br. 
2. Czystość i porządek w gminie. 
3. Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
4. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

Tomasz Kopera - 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 - 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji. 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 9/17 z dnia 21 sierpnia 2017r., 
oraz Nr 10/17 z dnia 22 września 2017r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji. 
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 21 sierpnia 2017r. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 9/17  z dnia 21 sierpnia 2017r. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 22 września 2017r. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 10/17  z dnia 22 września 2017r. 
Ad. pkt. 2. 

Czystość i porządek w gminie. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację 
(załącznik nr 4 do protokołu). 
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Opocznie (załącznik nr 4a do protokołu).  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Czy aktualnie odbierany jest jeszcze azbest? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Tak. 
Jarosław Jurowski – radny – Na mieście pojawiły się żółte kosze na psie odchody. 
Proszę coś więcej powiedzieć na ten temat. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Zakupiliśmy 10 żółtych koszy 
na psie odchody. Zlokalizowane są w miejscach gdzie najczęściej spacerujemy z 
psami tj. parkach, deptakach. Na razie jest to program pilotażowy. Jeżeli się 
sprawdzi będzie więcej koszy. 
Michał Konecki – Prezes PGK -  Naszym problemem jest to, że coraz częściej 
musimy odbierać odpady wielkogabarytowe. Raz na kwartał to zdecydowanie za 
mało. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Na ile zmian pracują  teraz ludzie przy segregacji? 
Michał Konecki – Prezes PGK – Na segregacji odpadów segregowanych 
pracujemy na 2 zmiany, a na odpadach zmieszanych na 3 zmiany. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy jako społeczeństwo dobrze segregujemy 
odpady? 
Michał Konecki – Prezes PGK – Wydaje mi się, że w Sulejowie i Piotrkowie robią 
to dużo lepiej. Do 2020 roku segregacja musi być na poziomie 50%. Musimy 
edukować ludzi, bo to bardzo ważna sprawa. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Jaki jest odzysk śmieci 
segregowanych? Co robimy z nimi dalej? 
Michał Konecki – Prezes PGK – W zależności ile wysegregujemy śmieci, tyle 
płacimy za nie do Urzędu Marszałkowskiego. Po segregacji butelek na białe i 
kolorowe sprzedajemy je. Tona to ok. 1.900 zł. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Bardzo proszę o uzupełnienie koszy na 
terenach wiejskich przy przystankach autobusowych. 
Jarosław Jurowski – radny – Pozytywna akcja Straży Miejskiej dotycząca 
uzupełnienia tabliczek z numerami domów. Gratulacje. 
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Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – Przypominam, iż tabliczki należy 
wywiesić w widocznym miejscu najszybciej jak to możliwe.  
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 3 

Informacja na temat organizacji wypoczynku letniego dzieci                                
i młodzieży. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację 
(załącznik nr 5 do protokołu). 
Wiktor Biernacki – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Całość imprezy to koszt 
19.416 zł. Pozyskane środki z gminy to 15.000 zł. Zostały one przeznaczone na 
zakwaterowanie i wyżywienie. Pozostałe środki pochodzą ze składek 
Towarzystwa, darowizn oraz sponsorów. 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. 4. 

Stawki podatkowe na 2018 rok. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła informację oraz projekty 
uchwał, które stanowią załącznik do protokołu. 
Ad. pkt. 5  

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2016/17 

oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
(załącznik nr 6 do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Zwróciłam uwagę, iż najsłabsze wyniki w SLO Nr 
1 są z języka polskiego oraz historii? Jaka jest przyczyna? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Nie umiem tego 
wytłumaczyć. To liceum słynie z wysokiego poziomu nauczania historii, ale 
niewiele osób wybiera ten przedmiot na maturze. Młodzież nastawia się bardzie 
na przedmioty ścisłe po których łatwiej znaleźć pracę. 
Wiktor Biernacki – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Obserwuje dzieci i młodzież 
na zajęciach i zwróciłem uwagę na wulgaryzmy, które są na porządku dziennym 
już u najmłodszych dzieci. Dzieci uważają, że to nic złego. Moim zdaniem słuszne 
jest karanie za publiczne wyrażanie wulgaryzmów. 
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Zakładam, iż w szkole 
nauczyciele nie wyrażają się niestosownie w stosunku do dzieci i są bardzo 
wyczuleni na tym punkcie. Wydaje mi się, że wszystko zaczyna się od domu 
rodzinnego. Jeżeli rodzice nie mają nad tym kontroli, to ciężko wymagać tego od 
dziecka. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

B) Zaopiniowanie projektów uchwal w sprawach: 
a) Wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Caro Team 

Opoczno. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 7 do protokołu). 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Mam wrażenie, że herb w 
niektórych sytuacjach używany jest niezgodnie z prawem, m.in. przez strony 
internetowe lub portale społecznościowe.  
 Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Ma Pan rację. Wielokrotnie 
wysyłaliśmy pisma o charakterze prawnym w których zmuszaliśmy do 
zaprzestania takiego procederu. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Rozumiem, że drużyny sportowe 
promują gminę poprzez używanie herbu na swoich koszulkach, ale nie zgadzam 
się z tym, aby ludzie szykanowali gminę kryjąc się za jego znakiem. Uważam, iż 
najwyższa pora, aby uregulować tę sprawę i proszę o podjęcie stosownych 
działań.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
b) Wskazania centralnego zamawiającego – Centrum Usług Wspólnych. 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW - przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 8 do protokołu). 
Autopoprawki: §1 ust.1 będą wymienione jednostki ze względu na zmianę nazw 
w związku z reforma oświaty; §2 ust.1 pkt. 2 „oleju opałowego, węgla, peletu i 
ekogroszku”; §2 ust. 2 „zapotrzebowanie na dostawy na przyszły rok budżetowy”.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Czy wcześniej to szkoły ogłaszały 
przetarg? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Kiedy funkcjonowało GZOPO to 
szkoły prowadziły przetargi. Po zmianie ustawy my zajmujemy się wszystkimi 
procedurami. 
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Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Czyli rozumiem, że dyrektorzy nie 
biorą już udziały w postepowaniu przetargowym? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Szkoły przygotowują specyfikację, my 
ją sprawdzamy i przeprowadzamy procedurę. Dyrektorzy danej jednostki 
podpisują umowy.   

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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 9 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
d) Zasad powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
Agnieszka Brola – Pracownik MGOPS – przedstawiła projekt uchwały (załącznik 
nr 10 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, 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 11 do protokołu). 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Wiemy, że był przetarg na 
nieruchomość przy ul. Mickiewicza. Czy był ktoś chętny? 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG -  Nikt nie przystąpił do 
przetargu. Kwota to 1 mln zł. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Czy gmina zamierza obniżyć cenę? 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Burmistrz podjął decyzję 
o kolejnym przetargu. Obecna cena to 800 tys. zł. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Jaka jest kwota dzierżawy? 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Miesięczny czynsz to 
3.930 zł. brutto. 
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Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Od kiedy trwa umowa dzierżawy? 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Od 2014r. W 2014 roku 
został wykonana analiza. Rzeczoznawca określił stawkę czynszu dzierżawnego 
na 4 – 6 zł od metra powierzchni użytkowej. Powierzchnia użytkowa to 639 m. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
f) Pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez 

wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta  – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 12 do protokołu). 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Fragment tej drogi jest dość 
newralgiczny, ponieważ łączy trzy gminy: Poświętne, Drzewicę oraz Opoczno. 
Co w takim razie z wiaduktem? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta  - Wiadukt położony jest na terenie 
gminy Drzewica, ale wpisany do naszej ewidencji i u nas znajduje się dziennik 
budowy. W związku z modernizacją CMK doszliśmy do porozumienia, że 
wyremontuje go PKP, a później przejmie go Drzewica. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – PKP po negocjacjach zobligowało się wpisać 
remont wiaduktu do projektu drogi, która ma być tam wykonana. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji -  Chciałbym prosić o przygotowanie 
informacji pisemnej o stanie prawnym wiaduktu. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji. 
Proszę, aby w tym momencie wstrzymać się z wnioskiem Pana 
Przewodniczącego. Za kilka miesięcy, kiedy inwestycja zostanie ukończona 
przygotujemy taki materiał.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Co z remontem wiaduktu w Libiszowie 
Kolonii? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Inwestycja jest zapisana w WPF, ale z 
informacji Naczelnika Snopczyńskiego wynika, że jest to za mała kwota. 
Najprawdopodobniej będzie przeniesiona na kolejne lata. 

Komisja głosami: za – 5, 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. 



7 
 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały (załącznik 
nr 13 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, 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 14 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
i) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 

Gminy Opoczno. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały (załącznik 
nr 15 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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 16 do protokołu). 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Z tego co wiem to od zebranej kwoty od 
mieszkańców z podatku otrzymujecie Państwo 13 %. Jak to procent od zebranej 
ogółem kwoty? Niektórzy mieszkańcy wpłacają bezpośrednio do kasy w gminie. 
Moja propozycja jest taka, aby procent był od całego podatku wpływającego z 
sołectwa.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie można płacić od czegoś, czego sołtys nie 
zbierze. 
Sołtys – Zbieramy od 50-60 % podatku. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Dla mnie jest to nie zrozumiałe, ponieważ 
sołtysi poświęcają swój czas. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – My nie możemy z tym nic zrobić, 
ponieważ reguluje to odgórnie ustawa.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Z tego co analizowałam, wynagrodzenie inkaso 
jest najwyższe w naszej gminie w porównaniu z gminami ościennymi.  
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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 17 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
l) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 18 
do protokołu). 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Jaki koszt ponosi gmina z tytułu 
zatrudnienia pracowników interwencyjnych? Moim zdaniem to fikcja 
utrzymywanie takich stanowisk. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Ok. 1 mln 800 tys. zł. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Rozumiem, że są ludzie, którzy 
potrzebują pomocy, ale w niektórych przypadkach to fikcja. Kierownictwo 
powinno zainteresować się tym tematem. Kolejna sprawa dotyczy 
zanieczyszczenia powietrza. Sąsiednie miasto Tomaszów Mazowiecki 
zainstalowało czujniki stężenia pyłu PM10, każdy może obserwować jak w 
danym momencie wygląda poziom zanieczyszczenia. Jest w naszym 
społeczeństwie pewna grupa osób, która wykorzystuje fakt, że zanieczyszczenie 
jest wysokie do deprecjonowania Opoczna w opinii publicznej. Wiadomo, że 
zainstalowanie czujników nie spowoduje, że zanieczyszczenie spadnie, ale 
świadomość mieszkańców na pewno by się zmieniła. Czy gmina rozważała 
zakupienie  takich czujników? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Ponieważ wyniki, które uplasowały nas na 
mało zaszczytnym miejscu pod względem jakości powietrza były efektem 
pomiarów stacji manualnej zlokalizowane przy pl. Kościuszki, gdzie to 
zanieczyszczenie jest najbardziej intensywne. W związku z tym podjęliśmy 
szereg działań nie tylko ekonomicznych, których efektem są zmiany w budżecie 
w wysokości 800 tys. zł. zapisanych na ten rok i następny na wymianę źródeł 
ciepła, ale również chcemy wejść w program termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej. Zrobiliśmy również analizę związaną z pomiarami i 
razem z WIOŚ w Łodzi podjęliśmy działania o pozyskanie automatycznej stacji 
pomiaru. Niestety odmówiono nam. Moglibyśmy sami zakupić taką stację, ale 
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jest to koszt ponad 200 tys. zł. Nie damy rady zrealizować tego zakupu. 
Dodatkowo chciałabym poinformować, że Zakład Energetyki Cieplnej pozyskał 
środki na budowę sieci. ZEC buduje sieć od strony LO im. Żeromskiego, poprzez 
ul. Szpitalną, aż do Urzędu na ul. Staromiejskiej.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Pytałem kiedyś  byłego prezesa 
ZEC, ile domków jednorodzinnych podłącza się do sieci rocznie. Odpowiedział 
mi, że zero. Czy istnieje możliwość, aby dofinansować podłączenia tych domów? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Dokładnie na takie przyłącza jest to 
dofinansowanie skierowane do mieszkańców, czyli do 45% kosztów 
kwalifikowanych. Koszty podłączenia do sieci to ok. 20 tys. zł. Tańszy jest gaz i 
podłączenie do niego to ok. 12 tys. zł. tylko zależy to już od technologii budynku.  
 W tym roku mamy przeznaczone 333 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska na dofinansowania. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Moim zdaniem są to bardzo ważne 
wiadomości, które powinny być udostępniane społeczeństwu. Cały czas 
słyszymy, że gmina nic nie robi w kierunku zmniejszenia zanieczyszczenia, a to 
nie prawda. Tracimy wizerunkowo na tym. Proszę, aby się to zmieniło.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Ostatnio Burmistrz spotkał się z 
Prezesem ZEC i chcielibyśmy zrobić wspólną kampanię zachęcającą do 
podłączenia do sieci ciepłowniczej. Rozwiązałoby to większość problemów 
związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Zostaliśmy zaproszeni przez 
Marszałka Karczewskiego do Zespołu Antysmogowego. Od  marca lub maja 2018 
r. ma wejść w życie uchwała Sejmiku Wojewódzkiego, która będzie zabraniała 
używania tych najgorszych jakościowo pieców. Jeśli chodzi o czujniki, to tak 
naprawdę każdy może sobie taki zakupić, ale nie będzie on spełniał odpowiednich 
norm i certyfikatów.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Moim zdaniem należałoby zainteresować się 
fotowoltaiką. Mamy dobre warunki do stosowania tej metody. Pozwoliłoby to 
znacznie ograniczyć koszty. Należałoby również wprowadzić jakieś obostrzenia 
dotyczące jakości sprzedawanego węgla. Nie wiem, czy leży to w naszych 
kompetencjach, ale zwróćmy na to uwagę. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta -  Fotowoltaika to kwestia decyzji. 
Należałoby mieć wkład własny. Na razie nie ma takiej możliwości. Podjęliśmy 
działania, aby wejść w PPP. Termomodernizacja budynków to ogromne 
pieniądze. 
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Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
m) Nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic: Partyzantów i Edmunda 

Biernackiego. 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 19 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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 20 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 3, 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 21 do protokołu). 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jeżeli podejmiemy uchwałę w której 
wprowadzamy 3 zmiany do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, to czy inni mogą jeszcze zgłosić jakieś zmiany, czy musimy 
ograniczyć się do tych trzech? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – Teoretycznie mogą, ale tylko w zakresie 
tych trzech terenów określonych granicami w uchwale o przystąpieniu.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 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. 
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 22 do 
protokołu). 
r) Zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i 

Kultury Fizycznej.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 23 do 

protokołu). 
 
Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski. 
 

Dodatkowy materiały z jakimi zapoznali się radni stanowi załącznik nr 24, 
25 i 26 do protokołu. 

Materiał przekazany sołtysom stanowi załącznik nr 25 i 26 do protokołu. 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 

posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.30. 
 
 

  
 
 Przewodniczący Komisji  

   Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej  
     i Spraw Samorządu 

 
Tomasz Kopera 

 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska                                      


