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PROTOKÓŁ  NR 13/17 
z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Przestrzegania Prawa 

z dnia 19 grudnia 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 listopada br. 
2. Budżet Gminy na 2018 rok. 
3. Plan pracy Komisji na 2018 rok. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej. 
5. 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/.  
Na wniosek Skarbnika Gminy z porządku obrad został wycofany punkt 2 „Budżet 
Gminy na 2018 rok”, który analizowany będzie na komisjach i sesji w miesiącu 
styczniu 2018r. 

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

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

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 12/17 z dnia 20 
listopada 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 20 listopada 2017r. 
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Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 12/17  z dnia 20 listopada 2017r. 
Ad. pkt. 2  
  Plan pracy komisji na 2018 rok.  

Przewodnicząca Komisji zapytała radnych, czy mają propozycje odnośnie 
zmiany przedstawionego planu pracy na 2018 rok. 
Beata Wiktorowicz – radna – Proponuję, aby na jednej z komisji wyjazdowych 
obejrzeć inwestycję, która ogrzewana jest za pomocą odnawialnych źródeł 
energii, np. policja, straż, zamiast po raz kolejny oglądać oczyszczalnię ścieków. 
  Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. – 0 wprowadziła do planu 
pracy komisji w miesiącu lipcu temat „Funkcjonowanie instytucji 
korzystających z odnawialnych źródeł energii”. 

Plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Ad. pkt. 3 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
A) Informacja na temat inwestycji w zakresie rozbudowy sieci 

ciepłowniczej, zrealizowanych w roku 2017 i zamierzeniach 
inwestycyjnych na lata następne Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. w Opocznie. 

Miros ław Karasiński – Pracownik ZEC Sp. z o.o.- przedstawił informację 
(załącznik nr 5 do protokołu). 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Ile kosztuje przyłączenie domu 
jednorodzinnego do sieci? 
Miros ław Karasiński – Pracownik ZEC Sp. z o.o. – Jeśli chodzi o podłączenie 
domu jednorodzinnego to opłata publikowana jest na naszej stronie internetowej. 
Koszt jest w zależności od średnicy rurociągu. W przypadku domku 
jednorodzinnego koszt to 150 - 200 zł za metr bieżący. Jeżeli posesja od sieci 
ciepłowniczej oddalona jest np. o 10 m, czyli 1520 zł. Koszt węzła to 8 tys. zł, 
który jest po stronie odbiorcy. 
Jadwiga Figura – radna – Mówił Pan, że możliwe jest umorzenie do 50%. Czy 
jest to najwyższa stawka? 
Miros ław Karasiński – Pracownik ZEC Sp. z o.o. – Tak.  
Jadwiga Figura – radna – Ul. Długa, Powstańców Wielkopolskich, Sosnowa (os. 
Fiory)– czy próbowaliście dotrzeć np. w formie ulotek do tych mieszkańców, aby 
przybliżyć możliwości? 
Miros ław Karasiński – Pracownik ZEC Sp. z o.o. – Rozważymy taką możliwość.  
Beata Wiktorowicz – radna – Chciałabym poprosić, aby powiedział Pan o 
działaniach ZEC w zakresie ochrony środowiska tj. o czujnikach. 
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Miros ław Karasiński – Pracownik ZEC Sp. z o.o. – Na zarządzie postanowiliśmy, 
że zakupimy 2 czujniki. Koszt jednego to 1500 zł plus 60 zł opłaty 
abonamentowej. Będą zlokalizowane na Gorzałkowie oraz przy SP Nr 3. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Gmina postanowiła zakupić 6 czujników. 
Przewidywana lokalizacja to SP Nr 3, Policja, PKG, SP Nr 2, Straż Pożarna oraz 
Przedszkole Nr 2. Ważne, aby były to obiekty użyteczności publicznej.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Proszę o kontrolę domu 
znajdującego się naprzeciwko bramy SP Nr 2 przy pl. Kilińskiego. 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej -  Kontrole przeprowadzamy 
sukcesywnie. Sprawdzimy ten dom. 
Krzysztof Grabski – radny – Dlaczego nie przystąpiliśmy do zakupu czujników z 
dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Nie miałam wiedzy, że jest taka możliwość. 
Skorzystam z informacji od wójta Franasa i postaram się czegoś więcej 
dowiedzieć w tej sprawie. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) Nadania nazwy ulicy przebiegającej na południe od Szpitala 

Powiatowego  w Opocznie. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 6 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

b) Nadania nazwy ulicy przebiegającej wzdłuż wschodniej strony osiedla 
kolejowego.  

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 7 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

c) Nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Świerkowej. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 8 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
Przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 Skarbnik Gminy omówiła 
projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/320/2016 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego, który zostanie wprowadzony do 
porządku obrad sesji w miesiącu grudniu.  
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Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
d) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 
do protokołu). 
Krzysztof Grabski – radny – Na co dodatkowe 100 ty. zł przy remoncie ul. 
Biernackiego i Słowackiego? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie jestem w stanie powiedzieć. Należałoby 
zapytać o to pana Naczelnika. Są to jakieś dodatkowe prace. 

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

e) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11 
do protokołu). 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Miało być oświetlenie 
hybrydowe na osiedlu Milenijnym. Dlaczego nie ma? Ile kosztował projekt? Co 
z jego realizacją? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie wiem ile kosztował projekt, dowiem się. 
Realizacja została wstrzymana, ponieważ nie otrzymaliśmy z WIOŚ 
przewidywanego dofinansowania. Przeznaczona dotacja pokrywałaby 6% 
ogólnej kwoty. Po rozmowach z wydz. TI doszliśmy do wniosku, że za te 
pieniądze można zrobić 1 km oświetlenia ledowego. Wczoraj mówiłam, że w 
kwocie 65 tys. zł już wliczony jest projekt.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy oferta była na 145 tys. zł? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – To był nasz wkład własny. 
Beata Wiktorowicz – radna – Przyglądałam się zakresowi przetargu i okazało się, 
że lampy o takich parametrach produkuje tylko jedna firma w Polsce. Czy to nie 
był błąd? Firma wystartowała w przetargu i złożyła ofertę, ale na wyższą kwotę 
niż przewidywano. Być może należałoby zrezygnować na rzecz prostszych lamp 
i koszt byłby niższy.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Nie znam się na tym temacie, ale na ogół w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieszcza się dane techniczne 
wynikające z dokumentacji technicznej. Jeżeli taki opis został umieszczony, to 
takie parametry były w dokumentacji technicznej. Być może należałoby to 
przedyskutować i przeprojektować, ale dane o których Pani mówi wynikały z 
dokumentacji technicznej. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Projekt to koszt 20 910 zł, 3075 zł kosztował 
audyt energetyczny, który jest wymagany w tego typu inwestycjach.  Reszta to 
środki niewykorzystane.  
Beata Wiktorowicz – radna  - Czy powrócimy  jeszcze do pomysłu? Może w 
jakiejś innej formie, tańszej? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Być może będzie to zwykłe oświetlenie ledowe. 
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Na Kierownictwie w rozmowach 
przymierzamy się do rozwiązania normalnego oświetlenia sieciowego – 
ledowego. Co do tej formy mamy już infrastrukturę. Oświetlenia hybrydowe 
zdają egzamin w przestrzeniach, gdzie w prostych, dużych odległościach jest linia 
energetyczna. Osiedle Milenijne ma dostęp do sieci i nie pociągałoby to już 
dodatkowych kosztów. To zadanie nie znalazło się na ten moment w projekcie 
budżetu na 2018 rok i do rozmowy na ten temat będziemy mogli wrócić koło 
marca. Jeżeli są jakieś postulaty w tym zakresie, to jesteśmy otwarci na rozmowy. 
Na pewno jakąś część inwestycji na osiedlu Milenijnym będzie trzeba wykonać, 
ponieważ mieszkańcy mieli obiecane oświetlenie na 100%.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Osiedle Wyszyńskiego również 
miało zaplanowane oświetlenie przy garażach. Ludzie zapłacili duże pieniądze za 
działki i czekają chociaż na 2 słupy. 
Beata Wiktorowicz – radna – Chciałam prosić, abyśmy wrócili do tematu 
oświetlenia osiedla, ponieważ jest tam bardzo źle. Ludzie nie mają ulicy, lamp i 
ciężko jest się tamtędy poruszać. 

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

f) Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania 
dotacji.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. OiS – przedstawił informację (załącznik nr 12 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

g) Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił informację 
(załącznik nr 13 do protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – Rozumiem, że jeżeli jest to droga powiatowa to 
przystanki również? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Tak, ale z wyjątkiem wiaty, 
które utrzymuje gmina. 

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

h) Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.  
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił informację 
(załącznik nr 14 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

i) Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 
 Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 
15 do protokołu). 
Do składu zespołu zgłosili się: radna Alicja Szczepaniak oraz radny Krzysztof 
Grabski. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
j) Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 16 do 
protokołu). 
k) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 17 do 

protokołu). 
 

l) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w 
Opocznie na rok 2018. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 18 do 

protokołu). 
 
m) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 19 do 

protokołu). 
 
n) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu na rok 2018.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 20 do 

protokołu). 
 
o) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Opocznie na rok 2018. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 21 do 

protokołu). 
 
p) Zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                            

i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 22 do 
protokołu). 
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Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załącznik nr 23 i 

24 do protokołu. 
 

Ad. pkt. 4 
Zapytania i wolne wnioski. 

Jadwiga Figura – radna – Kupcy z bazarku narzekają, że bardzo marzną. Proszę, 
aby remont tego miejsca ruszył jak najszybciej. Jedna z Pań tam pracujących 
prosiła o umorzenie podatku. Niestety dostała odpowiedz odmowną i oprócz 
odsetek ma do zapłacenia karę. Proszę, abyście spojrzeli na tych ludzi 
łaskawszym okiem i aby przed wydaniem takiej decyzji analizować ich sytuację. 
Proszę o zainstalowanie lamp na łączniku ulic Przemysłowa i Długa. Zgłosili się 
do mnie mieszkańcy ul. Norwida 3, którzy sprzeciwiają się usytuowaniu 
parkingów od strony zachodniej. Proszę w ich imieniu, aby nie robić parkingu w 
tym miejscu. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Odnośnie dodatkowych opłat – razem z 
fakturami mamy obowiązek zawrzeć informację, że nawet opóźnienie się z 
zapłatą choćby o jeden dzień grozi karą 40 euro. To nie jest nasz wymysł, a 
ustawowy. Jest głośno w tym temacie w całym kraju i kontrole będą bardzo 
skrupulatne w tym temacie.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jeśli chodzi o formę umorzenia podatku, czy 
innych opłat lokalnych, to jest to decyzja uznaniowa i sprawa przedstawiana jest 
na kierownictwie. Przedstawiana jest cała dokumentacja. Często jest tak, że 
składana jest prośba o umorzenie podatku, po czym Pani Naczelnik wzywa o 
uzupełnienie takiego wniosku. Najczęściej uzupełnienie nie zostaje złożone. Aby 
podjąć decyzję uznaniową o umorzeniu muszą być złożone wszystkie dokumenty. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła 
posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 10.00. 

  
Przewodnicząca Komisji 

Alicja Szczepaniak  
 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska 
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