PROTOKÓŁ NR 1/18
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
z dnia 16 stycznia 2018r.
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.
6.

Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2017r.
Budżet Gminy na 2018r.
Sprawozdanie z prac Komisji za rok2017.
Straż Miejska – wydatki i wpływy.
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Zapytania i wolne wnioski.

Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- otworzyła posiedzenie komisji
i powitał wszystkich obecnych.
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku
posiedzenia (załącznik nr 3 do protokołu). Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za- 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2017r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 13/17 z dnia 19
grudnia 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 uwagę do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 19 grudnia 2017r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 13/17 z dnia 19 grudnia 2017r.
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Ad. pkt. 2
Budżet Gminy na 2018r.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt budżetu na 2018 rok
(załącznik do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Opocznie Nr XL/18 z dnia 19
stycznia 2018r.)
Ponadto radni zapoznali się z Uchwałą Nr II/306/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2018 rok (załącznik nr 4 do
protokołu) oraz Uchwałą Nr II/307/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej
prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu Gminy Opoczno (załącznik nr 5 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy na budowę placu zabaw
pomiędzy blokami na ul. Kopernika za 50 tys. zł staramy się pozyskać
dofinansowanie, czy jest to wyłącznie ze środków własnych? Dlaczego zmieniona
jest kwota na zagospodarowanie budynku przy Pl. Kościuszki 9? Proszę o więcej
informacji o inwestycji w Kraszkowie.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Plac Kościuszki 9 – w tym roku adaptacja
pomieszczeń na Klub Seniora, który musi powstać w związku z projektem
Centrum Usług Społecznych. Pieniądze, które zostały uzupełnione pochodzą z
MGOPS. Z tego co wiem, planowane są prace techniczne, przyłączenia mediów.
Plac zabaw – środki zabezpieczone w naszym budżecie. Będziemy wnioskować
o dofinansowanie z programu rządowego „OSA”. Jest również pomysł, aby
pozyskać środki na plac zabaw przy zalewie. Kraszków – zabezpieczona kwota,
czyli 500 tys. zł dotyczy tylko części OSP. Będą to garaże, sanitariaty, prysznice,
czyli to co ma służyć strażakom. Nie dotyczy to świetlicy. Nie możemy póki co
pozyskać dofinansowania, są to na razie środki własne.
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej - Inwestycja dotyczy tylko Straży
Pożarnej. Obecnie jest tylko jeden garaż, docelowo mają być dwa. Świetlica jest
w bardzo złym stanie i nadaje się do rozbiórki. Garaże w tym momencie są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania OSP w Kraszkowie.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Od jakiegoś czasu proszę o
boisko na osiedlu Wyszyńskiego za 10 tys. zł i niestety do dnia dzisiejsze nic się
w tym temacie nie dzieje. Natomiast buduje się plac zabaw za 50 tys. zł w miejscu
gdzie jest już siłownia zewnętrzna z której wszyscy mogą korzystać. Od trzech
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lat wnioskuję również o oświetlenie garaży na osiedlu Wyszyńskiego. Proszę o
realizacje wniosków, które składam.
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – Jednostka OSP w Kraszkowie
zapewnia obsługę przeciwpożarową trzem miejscowościom. Warunki OSP w
Kraszkowie są bardzo złe, a jeśli chodzi o bezpieczeństwo to inwestycja ta jest
naprawdę bardzo potrzebna.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Nie uważam, że jest
niepotrzebna, ale należy dzielić sprawiedliwie po równo.
Jadwiga Figura –radna – Chciałabym dowiedzieć się czegoś na temat kanalizacji
ul. Staropiotrkowskiej oraz o celowości kredytów jakie zaciągamy. Czy bierzemy
w związku z tym pod uwagę koszty? Chciałabym przypomnieć o pożarze na
bazarku jaki miał miejsce w ostatnich dniach. Proszę, aby remont ruszył
najszybciej jak się da. Chciałabym również wiedzieć jaka jest kwota wszystkich
umorzeń podatków w ciągu roku.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jeśli chodzi o umorzenia, to dane będą
przedstawione przy wykonaniu budżetu. Mamy taki obowiązek. Na dzień
dzisiejszy nie wiem jaka to jest kwota. Inwestycja na ul. Staropiotrkowskiej jest
zapisana w budżecie. Będziemy ubiegać się o dofinansowanie, a na razie mamy
zabezpieczone środki własne.
Elżbieta Dorocińska – radna – Rozbudowa Urzędu Miejskiego na kwotę 70 tys.
zł. Czy mogę wiedzieć coś więcej?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Są to pieniądze przeznaczone na
projekt.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jest to inwestycja, która pojawiła się w 2017
roku. Planujemy wybudować nowy budynek w głąb podwórka. Wyburzamy
budynek D i budujemy nowy z możliwością łączenia z innymi.
Elżbieta Dorocińska – radna – Jeśli chodzi o straż to uważam, że jeżeli ludziom
chce się wyjść z domu i nieść pomoc innym bezinteresownie, to należy zwrócić
na to uwagę i docenić. Także świetlice wiejskie są ważnym elementem w
społeczeństwie wiejskim. Nie należy rezygnować z inwestycji w tym kierunku.
Jadwiga Figura – radna – Czy są jakieś informacje na temat pozyskania funduszy
na remont i renowacje przydrożnych kapliczek? Chciałabym poruszyć również
temat podwyżek dla pracowników obsługi placówek oświatowych. Walczę o to
od początku kadencji. Ludzie pracują po 30 lat i zarabiają 2 tys. zł. Po raz kolejny
proszę o zainteresowanie się tym tematem.
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jeśli chodzi o kapliczki to jesteśmy w
trakcie projektu. Robione są zdjęcia oraz zbierana jest dokumentacja. Później
będziemy starali się pozyskać na ten cel dofinansowanie.
Beata Wiktorowicz – radna – Czy będziemy korzystać ze środków z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację
budynków użyteczności publicznej? Pytam w związku ze świetlicą w
Kraszkowie. Być może udałoby się pozyskać również na nią środki.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Oczywiście, że korzystamy ze środków z
WFOŚ. W zeszłym roku zrobiliśmy termomodernizację OSP w Kruszewcu.
Złożyliśmy również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o termomodernizację
11 budynków użyteczności publicznej. Dofinansowanie jest możliwe w
wysokości 90%, z czego 40% to dotacja, a 50% w formie pożyczki. Czekamy na
rozstrzygnięcie.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Miało być to w formie
Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Co z tym projektem?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Budynek MGOPS oraz budynki szkół
chcemy zrobić w ramach PPP.
Elżbieta Dorocińska – radna – W dziale 630 mamy zapis , że pod zakup gruntów
pod inwestycje przeznaczamy 700 tys. zł. Chciałabym coś więcej wiedzieć na ten
temat. Ciągle upominam się o drogę w Bukowcu „Komornikach”. Czy to będzie
już zaniechana inwestycja? Jeżeli tak, to wielka szkoda środków z funduszu
sołeckiego, które przeznaczone były na projekt.
Jadwiga Figura – radna – Pozyskanie środków z WFOŚ – należałoby się przyjrzeć
tematowi w związku z zanieczyszczeniem powietrza, np. na ocieplenie
budynków. Wiem, że gmina robi wszystko co może, ale postarajmy się pozyskać
te środki.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Mamy w budżecie zapisane środki na walkę z
niską emisją. W tym roku do wydania dla mieszkańców jest ok. 600 tys. zł.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Tylko kilka gmin z województwa łódzkiego
korzysta z PONE. To nie jest tak, że nam się należy. Musieliśmy bardzo się
postarać, aby je pozyskać.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
– Na 2018 rok został zaplanowany wykup reszty gruntów pod cmentarz o
powierzchni ok. 2 h. Ponadto, grunty na Opoczno Płd. – parking oraz miejsce pod
zatokę autobusową. Zostały podjęte kroki i na dzień dzisiejszy mamy podział
geodezyjny mający na celu wykupienie tych gruntów. Jest również do wykupu
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droga wzdłuż CMK do przystanku Opoczno Płd. Grunt jest w użytkowaniu
wieczystym PKP.
Jadwiga Figura – radna – Jak wygląda kwestia podłączania budynków
komunalnych do sieci ciepłowniczej? Mam na myśli ulice Janasa, Staromiejską.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Należy rozważnie podchodzić do tej sprawy,
ponieważ są to zasoby w których mieszkają osoby, które nie płacą. Koszty w
związku z tym ponosi gmina. Wszystkie nasze działania polegają na tym, że tam
gdzie nie ma sieci ciepłowniczej instalowane są pieco – kuchnie.
Krzysztof Grabski – radny – Mówiła Pani, że zostały pieniądze z WIOŚ. Czy
mieszkańcy wsi mogą z nich skorzystać?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy -Nie.
Krzysztof Grabski – radny – Dzielicie przez to ludzi.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Wiele razy tłumaczyłam, że program PONE
kierowany jest do mieszkańców miasta. Mieszkańcy wsi mogą skorzystać z
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach
współpracy z Bankiem Spółdzielczym.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Gmina jest tylko pośrednikiem w sprawie
dofinansowania dla mieszkańców miasta, a instytucją pośredniczącą dla
mieszkańców wsi jest Bank Spółdzielczy, który pomaga w wypełnieniu
dokumentów. To nie jest pomysł, ani zła wola gminy.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy zadłużenie za mieszkania
rośnie, czy maleje?
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM – Pomimo działań windykacyjnych jakie
podejmujemy, rozmów, proponowania ugód to niestety zadłużenie wzrasta.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Chciałabym zapytać, ile było spotkań w
MGOPS w sprawie przekazywania świadczeń na poczet czynszu?
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM- Takich spotkań było 3. Prócz tego odbyły
się jeszcze dwa z Panią Dyrektor MGOPS. Nasi pracownicy współpracują ze
sobą.
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor MGOPS w Opocznie - Nie ma takiej ustawy,
która pozwalałaby mi na spłatę zadłużenia za czynsz ze środków OPS. Były
prośby ze strony Pani Prezes, abyśmy pomogli rodzinom wyjść z zadłużenia.
Odbyliśmy spotkanie. Pani Prezes przedstawiła listę osób zalegających z
czynszem, a moi pracownicy zweryfikowali ją z klientami OPS. Po analizie
stwierdziliśmy, że jest to niewielki procent. W kilku rodzinach
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przeprowadziliśmy rozmowy, ale możemy tylko prosić. Nie możemy nikomu nic
narzucić.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Takich spotkań jest zdecydowanie za mało.
Kolejny problem jest taki, że są to ludzie oporni na argumenty. Proszę, aby
następnym razem odbyło się spotkanie przedstawicieli MGOPS, ZGM oraz
Wdziały Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
Beata Wiktorowicz – radna – Oświetlenie na osiedlu Milenijnym. Czy po
zaniechaniu inwestycji w sprawie oświetlenia hybrydowego, będziemy musieli
wykonać nowy projekt na oświetlenie w innej technologii?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Projekt wliczony jest w koszty.
Beata Wiktorowicz – radna – Ile docelowo ma być lamp na ul. Piłsudskiego?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
Przewidujemy ok. 25 lamp.
Beata Wiktorowicz – radna – Skąd pomysł na plac zabaw przy ul. Kopernika?
Jakie jest uzasadnienie? Na osiedlu Ustronie nie mamy żadnego placu zabaw, ani
boiska.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Na ul. Kopernika jest siłownia
zewnętrzna jak również plac zabaw. Ja od kilku lat proszę o boisko z dwoma
bramkami na osiedlu Wyszyńskiego.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Zapis w budżecie związany jest ze sprawą
sprzed dwóch lat. Spółdzielnia przekazała wtedy gminie teren za przysłowiową
złotówkę. Gmina w zamian zobowiązała się wykonać skat park. Kiedy pomysł
upadł, podjęto decyzję, że będzie na tym miejscu plac zabaw. W między czasie
pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych.
Krzysztof Grabski – radny – Czy należy się jakieś odszkodowanie dla
Właścicielek przedszkola, które wykupiły grunt na ul. Kopernika?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Myślę, że ta sprawa trafi do sądu. Wpłynęło
do urzędu pismo w tej sprawie. Właścicielki póki co nie roszczą o odszkodowanie
tylko o cofniecie decyzji. W opinii Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta jeżeli
Panie będą ubiegały się o odszkodowanie, to mogą je otrzymać. Według służb
prawnych odszkodowanie się nie należy.
Krzysztof Grabski – radny – Pamiętacie wszyscy państwo sprawę Pana Rożenka.
Czy w tej sprawie będziemy musieli płacić odszkodowanie?
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Na dzień dzisiejszy sprawy proceduralne są
dość zaawansowane i prowadzi je Starostwo. Prawdopodobnie gmina będzie
musiała płacić odszkodowanie, ale nie wiem w jakiej kwocie.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
– Sprawa dotycząca odszkodowania została złożona przez jedną osobę do Sądu
Rejonowego w Opocznie i z tego co wiem to przekazana została do Sądu
Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Na dzień dzisiejszy sprawa się nie
odbyła.
Jadwiga Figura – radna – Z tego co się orientuję, to są złożone pozwy zbiorowe i
są na etapie spraw sądowych.
Beata Wiktorowicz – radna – Czy nie lepiej byłoby, aby ewentualne środki jakie
pozyskamy z „OSY” zostały podzielone na kilka części? Proszę o rozważenie
takiego rozwiązania. Moglibyśmy wtedy zrobić kilka boisk.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno - Inwestycyjnego –
Program, które otworzyło Ministerstwo to 50% dotacji do zadania. Maksymalna
kwota dotacji wynosi 50 tys. zł. Wnioski należy składać do 15 lutego br. Plac
zabaw na ul. Kopernika został zaprojektowany w zeszłym roku. Jeśli chodzi o
place zabaw jakie Państwo wnioskujecie, musiałby być najpierw wykonany
projekt zgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Gmina może złożyć
maksymalnie 5 wniosków. Zagospodarowanie terenu przy zalewie – na ten cel
będziemy składać wniosek do Marszałka Województwa Łódzkiego. Maksymalna
dotacja na ten cel to 100 tys. zł.
Jadwiga Figura – radna – Również staram się o wybudowanie placu zabaw na
osiedlu Fiory. Otrzymałam odpowiedź od Burmistrza w tej sprawie, że ze
względu na trudną sytuację finansową w gminie nie można go wykonać. Może
podział środków będzie rozsądnym rozwiązaniem i zamiast jednego wielkiego,
powstanie kilka mniejszych placów zabaw, które z czasem mogą być doposażone.
Beata Wiktorowicz – radna – Z tego co wyczytałam na stronie Ministerstwa
Sportu to place zabaw nie muszą być usytuowane w jednym miejscu. Mogą być
w kilku miejscach, ale w jednej gminie. Nie było również mowy o wymogach
projektowych.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – Nie
znam takiego zadania inwestycyjnego, które realizowane byłoby bez projektu.
Krzysztof Grabski – radny – W piątek mamy sesję i do tego czasu możemy wiele
zmienić: przenieść lokalizację lub podzielić ją na kilka inwestycji.
7

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i przeszła do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 3
Sprawozdanie z prac komisji za rok 2017.
Przewodnicząca komisji Alicja Szczepaniak poinformowała radnych, iż
sprawozdanie zostało doręczone wraz z materiałami na sesję. Zapytała, czy ktoś
z radnych ma pytania do sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji przeszła
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad komisji.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt. 4
Straż Miejska – wydatki i wpływy.
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – przedstawił informację (załącznik
nr 7 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy liczba strażników jest
wystarczająca?
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – Obecna liczba strażników w
minimalnym stopniu zabezpiecza naszą pracę. Czasami bywa tak, że sam
obsługuję dyżurkę. Radzimy sobie jak możemy.
Jadwiga Figura – radna – Bardzo dziękuję Panu Komendantowi oraz wszystkim
strażnikom za zaangażowanie. Kiedy potrzebuję pomocy zawsze ją otrzymuję i
jest ona natychmiastowa. Podobno zmieniła się szerokość miejsc parkingowych?
Mieszkańcy zgłaszają, że miejsc jest niewystraczająca liczba. Ludzie parkują pod
oknami, łamiąc wszelkie zasady.
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – Bardzo dziękuję za docenienie
naszej pracy. Staramy się pomagać jak możemy. W ciągu ostatniego roku
mieliśmy 612 zgłoszeń. Jeżeli są jakieś problemy zapraszamy, aby zgłaszać się
do nas. Jeżeli sami nie będziemy mogli pomóc, przekażemy wiadomość do innych
służb.
Beata Wiktorowicz – radna – Również dziękuję za błyskawiczne załatwianie
spraw z jakimi się zgłaszam. Jak wygląda sprawa interwencji, które
przeprowadzacie w związku z zanieczyszczeniem powietrza? Chciałabym
zapytać również o warunki lokalowe Straży Miejskiej.
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej - W 2017 roku przeprowadziliśmy
74 kontrole dotyczące spalania w piecach. W dwóch przypadkach stwierdziliśmy
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nieprawidłowości i nałożyliśmy mandaty w wysokości po 100 zł każdy. W 15
przypadkach zastosowaliśmy pouczenia za spalanie resztek roślin. Jeśli chodzi o
warunki lokalowe to są jakie są.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – W imieniu Komisji Komunalnej
bardzo dziękuję za dobrą współpracę.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty
gruntowe.
Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Polski Związek
Łowiecki Zarząd Okręgowy (załącznik nr 8 do protokołu), Koło Łowieckie Nr 15
„Knieja” (załącznik nr 9 do protokołu), Koło Łowieckie „Kuropatwa” (załącznik
nr 10 do protokołu), Koło Łowieckie „Bażant” (załącznik nr 11 do protokołu),
Starostwo Powiatowe w Opocznie (załącznik nr 12 do protokołu) oraz Wydział
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr
13 do protokołu).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
B) Założenia organizacyjne pod nazwą bieżące utrzymanie dróg.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
przedstawił informację (załącznik nr 14 do protokołu).
Jadwiga Figura – radna – W imieniu mieszkańców ulic Kolejowa i Przemysłowa
bardzo dziękuję za szybką realizację wniosków.
Elżbieta Dorocińska – radna – W inwestycjach do wykonania brakuje mi zadań
związanych z czyszczeniem poboczy drogowych, zwłaszcza tych trawiastych.
Przez niedbałość w tym zakresie szybciej niszczeją drogi. Chciałabym, aby taka
pozycja znalazła się w planie dotyczącym utrzymania dróg.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
Potrzeby są duże, a środki są niewielkie. Mamy takie możliwości, ale jeżeli mamy
do remontu drogę, a wycięcie trawy na poboczu to wybieramy ważniejsze
przedsięwzięcie. Będziemy mieć oczywiście wniosek Pani radnej na uwadze.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Miała powstać ekipa działająca
przy PGK realizująca naprawę dróg. Czy mogę wiedzieć coś więcej w tym
temacie?
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Michał Konecki – Prezes PGK – Pieniądze są zabezpieczone na ten cel. Na razie
będziemy realizować drobne naprawy dróg. Nie planujemy zwiększyć
zatrudniania w związku z tym zadaniem. W celu zapoznania się z techniką
wykonaliśmy odcinek drogi w Kraśnicy.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Od kiedy planowane jest
rozpoczęcie prac? Czy jeżeli droga wysypana jest destruktem to można ubiegać
się o wykonanie jej w tej technologii o której mówi Pan Prezes?
Michał Konecki – Prezes PGK – Warunkiem rozpoczęcia prac jest temperatura
powyżej 10 ℃. Myślę, że będzie to w kwietniu. Jeżeli jest podłoże z destruktu, to
należy wyłożyć jeszcze warstwę odpowiedniego kruszywa i na to asfalt.
Krzysztof Grabski – radny – Pan Prezes mówi, że ma przygotowaną listę dróg do
wykonania, a nie ma tej inwestycji zapisanej w budżecie.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jest to zadanie w ramach bieżącego
utrzymania dróg. Potrzeb jest bardzo dużo. Środki, które zabezpieczyliśmy będą
niewystarczające. Mam nadzieję, że po wykonaniu drogi tą technologią będziemy
mogli przez 10 lat być spokojni, że nie będzie potrzeby ponownego
remontowania. Etapowanie prac pozwoli nam na to, że większość dróg
dojazdowych, np. w Mroczkowie, na Osiedlu Ustronie i wielu innych miejscach
w przeciągu 2 – 3 lat zostanie wykonana.
Krzysztof Grabski – radny - Na drodze Mroczków – Stużno jest taka sytuacja, że
z jednej strony wykonane jest 700 m nawierzchni, a od drugiej strony 300 m.
Środek jest nie zrealizowany, a projekt został wyrzucony do kosza.
Michał Konecki – Prezes PGK – Zaczynamy robić coś dobrego. Dzięki temu
projektowi wielu mieszkańców będzie miało dojazd do domów. Każdy z radnych
będzie miał możliwość zgłoszenia wniosku z prośbą o wykonanie odcinka drogi,
który jest dla niego ważny.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Odcinek drogi w Kraśnicy, który został
wykonany przez nasze przedsiębiorstwo maszyną wypożyczoną z Gminy
Poświętne wygląda bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ekipa, która została w tym
zakresie wyszkolona będzie wykonywała tak swoją pracę, że wszyscy będziemy
zadowoleni, a pieniądze nie będą wyrzucone w błoto. Zauważę jeszcze, że
załącznik z Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego wskazuje, że 90% to drogi
na terenach wiejskich.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) Udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.
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Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 15 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) Udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 16 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Ile dzieci niepełnosprawnych z
naszej gminy korzysta z rehabilitacji w Tomaszowie Mazowieckim?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – Obecnie jest to jedno dziecko, które od urodzenia korzysta z
rehabilitacji w tym mieście.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) Określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty
dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”
w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – poinformował, iż projekt uchwały
zostanie wycofany z porządku obrad sesji.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
d) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 17
do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Skąd będą pozyskane środki na
remont hali przy SP nr 2?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Środki chcemy pozyskać z Urzędu
Marszałkowskiego. Będzie to wniosek na dwa projekty: hala przy SP nr 2 oraz
świetlica wiejska i budynki przy szkole w Woli Załężnej.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – Termin
składania wniosków przesunął się na koniec lutego, więc myślę, że decyzja będzie
nie wcześniej niż w czerwcu.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 6 przyjęła do wiadomości
projekt uchwały.
e) Uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2018.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 6 przyjęła do wiadomości
projekt uchwały.
f) Aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Opoczno na lata 2014 – 2020”.
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 18 do protokołu).
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności
nieruchomości do zasobu mienia komunalnego.
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
- przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 19 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
h) Wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta i Gminy
Opoczno.
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
- przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 20 do protokołu).
Beata Wiktorowicz – radna – Z materiału wynika, że 22 mieszkańców Januszewic
była przeciwnych odłączenia terenów, natomiast 6 osób zagłosowało na tak. Czy
mieszkańcy argumentowali swój wybór?
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
– Nie było żadnego uzasadnienia ze strony mieszkańców. Frekwencja była bardzo
niska.
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług
Wspólnych Gminy Opoczno.
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.
j) Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług
Wspólnych Gminy Opoczno.
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.
Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura – radna – Mieszkańcy proszą o zwrócenie uwagi na wygląd
otoczenia za Totolotkiem na ul. Piotrkowskiej. Proszą o uporządkowanie terenu.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Chciałabym zapytać o
przystanek autobusowy na ul. Biernackiego. Wcześniej był obok fotografa i moim
zdaniem była to odpowiednia lokalizacja. Obecnie znajduje się tuż pod oknami
jednego z bloków. Mieszkańcy skarżą się, że podróżujący komunikacją opierają
się o okna, zaglądają do mieszkań. Czy były jakieś konsultacje w tym temacie?
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego –
Projekt nie musiał być konsultowany. Nie było takiego wymogu. Przystanek obok
fotografa był niezgodny z parametrami. Musieliśmy obecny przystanek wykonać
zgodnie z parametrami i dostosować go do projektu przebudowy całej ulicy.
Obecny przystanek jest wykonany zgodnie z normami. Stary przystanek był
zlokalizowany na terenie wjazdu do dwóch posesji i to było niedopuszczalne. Był
również za krótki. Koncepcja jest taka, że w okresie wiosennym przystanek
będzie przeniesiony w okolice zakładu WIS. Na razie nie będziemy stawiać wiaty,
ponieważ nie ma takiego wymogu, że wiata musi być.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy na ul. Biernackiego można
nadal parkować?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – Nie ma
tam wyznaczonego parkingu. Wszystko teraz zależy od policji jak będą to
egzekwować.
Elżbieta Dorocińska – radna – W sprawozdaniu Burmistrza jest zapisany punkt o
zbyciu nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy ul. Inowłodzkiej o
powierzchni 4 ary za 8,5 tys. zł.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
– Jest to wąski pasek gruntu na terenie którego przebiega linia energetyczna. Jest
to teren zielony.
Beata Wiktorowicz – radna – Zwrócili się do mnie mieszkańcy w sprawie
przystanku Opoczno Płd. Z moich wiadomości wynika, że na jednym parkingu
jest monitoring, natomiast na części drugiej nie ma.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Wydaje mi się, że drugi parking
również objęty jest monitoringiem. Jest zainstalowana kamera w kontenerze,
który postawiliśmy i wydaje mi się, że obejmuje swoim zasięgiem tą część.
Obecnie mamy 37 kamer. 27 jest na mieście, reszta na obrzeżach i właśnie na
Opoczno Płd.
Beata Wiktorowicz – radna – Czy jest w planach, aby utwardzić parking trawiasty
na Opoczno Płd.?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – Teren
jak na razie jest dzierżawiony przez gminę. Musimy pozyskać go, aby
wykonywać jakieś inwestycje. W 2019 roku ma być wykonany drugi peron,
dlatego parking musi być powiększony. Na wiosnę chcemy utwardzić go
kruszywem.
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Z informacji jakie pozyskałem na
Opoczno Płd. znajduje się 10 kamer. Myślę, że jedna z nich zostanie skierowana
na ten parking.
Beata Wiktorowicz – radna – Czy została jeszcze kostka z rozbiórki ulicy
Biernackiego?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – Kostka
została wykorzystana na łączniki przy ZSS nr 1 oraz na ul. Janasa. Została
również przekazana dla powiatu, oraz chcemy przeznaczyć ją na ul. Przemysłową.
Krzysztof Grabski – radny – Czy został zabezpieczony fundusz gwarancyjny w
związku z inwestycją na ul. Biernackiego, czy została wypłacona całość?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
Pieniądze zostały wypłacone w całości za roboty wykonane. W umowie jest zapis,
ze jeśli wykażemy usterkę, firma ma obowiązek w ciągu 2 tygodni ją naprawić.
Jeżeli jej nie wykona – gmina zleca to innej firmie, a kosztami obciąża
wykonawcę.
Beata Wiktorowicz – radna – Na jakim etapie jest ul. Graniczna?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
Graniczna zakończona jeśli chodzi o nawierzchnię asfaltową, chodniki. To co
zostało do wykonania to położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Jana
Pawła II do ul. Inowłodzkiej. Ponieważ teren jest bardzo nawodniony termin
oddania inwestycji został przesunięty.
Dodatkowy materiał z którym zapoznali się radni stanowi załącznik nr 21
do protokołu.
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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