PROTOKÓŁ NR 3/18
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 marca 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. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
rok 2017 – ocena.
3. Bezrobocie w Gminie Opoczno w roku 2017.
4. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za
odpady komunalne.
5. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2017r.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
7. 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 zgłoszeń.
Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 1/18 z dnia 16
stycznia 2018r. oraz Nr 2/18 z dnia 12 lutego 2018r. były wyłożone do wglądu w
Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed
rozpoczęciem Komisji.
Przewodnicząca zapytała, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 16 stycznia 2018r.
Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 1/18 z dnia 16 stycznia 2018r.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 12 lutego 2018r.
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Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 2/18 z dnia 12 lutego 2018r.
Ad. pkt. 2.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2017 – ocena.
Jolanta Milczarek - Stanik – Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – przedstawiła informację z zakresu działalności
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 4 do
protokołu).
Beata Wiktorowicz – radna – Jakie środki przeznaczone są na Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Kwota w 2018 roku jest na
tym samym poziomie co w 2017 roku i wynosi 540 tys. zł. Niewykorzystane
środki z roku ubiegłego przechodzą na obecny rok.
Beata Wiktorowicz – radna – Przeznaczenie kwoty 18 tys. zł z programu na
zjeżdżalnię dla dzieci. Czy to wpisuje się w ten program?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Tak, ponieważ jest to
alternatywna forma spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
Jan Stępień – radny - Z tego co wiem, to w naszym kraju legalnie alkohol można
spożywać po 18 roku życia. Wydaje mi się, że ze zjeżdżalni korzystały osoby
przed 18 rokiem życia i dlatego nie rozumiem, dlaczego akurat środki na nią z
tego programu.
Krzysztof Grabski – radny – Powinniśmy działać tak, aby najpierw zapobiegać,
a później leczyć.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – W preliminarzu wydatków na
profilaktykę alkoholowa znajduje się szereg działań, które się w to wpisują. Jest
to profilaktyka alkoholowa, czyli taka forma działania, która pozwala na
wypracowanie innej formy działania niż spędzanie czasu przy alkoholu. Są to
wydarzenia sportowe, widowiska dla dzieci i młodzieży, sponsorowanie różnego
rodzaju rozgrywek sportowych jak np. organizowane przez policję rozgrywki
piłki nożnej „Alkohol, narkotyki? Nie, dziękuję!”. Po 18 roku życia to możemy
mówić o działaniu antyalkoholowym.
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy zjawisko alkoholizmy utrzymuje się na
stałym poziomie, czy może spada, albo rośnie?
Jolanta Milczarek - Stanik – Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – Tendencja wzrostowa jest mniej więcej co dwa
lata. Wynika to z tego, że postanowienia sądu ważne są dwa lata. Cieszę się, że
przedsiębiorcy inaczej podchodzą do tematu i że nie ma sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim.
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Beata Wiktorowicz – radna – Widać, że działania gminy w sprawie
rozwiazywania problemów alkoholowych ma sens. Wzrost jest obserwowany w
każdym aspekcie Państwa sprawozdania.
Jolanta Milczarek - Stanik – Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – Niestety od lat obserwujemy tendencję wzrostową
jeśli chodzi o alkoholizm wśród kobiet. Są to trudniejsze sprawy do rozwiązania.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy jest wzrost, jeśli chodzi o
narkomanię?
Jolanta Milczarek - Stanik – Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na podstawie ustawy nie ma prawa kierowania człowieka
uzależnionego od narkotyków na leczenie. Zdarzały się takie osoby, ale było to
uzależnienie krzyżowe, czyli narkomania i alkohol.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informacje na
temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2017 (załącznik nr 4 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy macie Państwo jakąś
kontrolę nad kwotami o których Pani mówiła?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Po realizacji każdego zadania
Audytor idzie na kontrolę i później przedstawia nam protokół z kontroli.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2017.
Ad. pkt. 3.
Bezrobocie w Gminie Opoczno w roku 2017.
Zofia Jednac – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –
przedstawiła informację (załącznik nr 5 do protokołu).
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział
Organizacyjny Urzędu Miejskiego (załącznik nr 5a do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy wpływ na zmniejszenie
bezrobocia ma program 500+? Czy tyle jest pracy w Opocznie?
Zofia Jednac – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –
Rynek pracy kształtowany jest podobnie na terenie całego kraju. Osoby do 30
roku życia mogą ubiegać się o bony na zasiedlenie, jeżeli zmieniają miejsce
zamieszkania i przepracują min. pół roku. Jest to kwota w wysokości 8 tys. zł.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Co to jest bon na zatrudnienie?
Zofia Jednac – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Jest
to refundacja części zatrudnienia również dla osób do 30 roku życia.
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Beata Wiktorowicz – radna – Czy tendencja rejestrujących się ludzi młodych
jest wzrostowa?
Zofia Jednac – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –
Wydaje mi się, że w każdej kategorii osób bezrobotnych tendencja jest malejąca.
Jeśli chodzi o środki jakie Urząd Pracy może pozyskać, to jest wiele form na które
pozyskujemy fundusze jeśli chodzi o ludzi młodych. Jeśli chodzi o miejsca pracy,
to nie mamy większego wpływu na utworzenie nowych miejsc pracy.
Beata Wiktorowicz – radna – Czy są jakieś programy, aby aktywizować kobiety
bezrobotne?
Zofia Jednac – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –
Wszystkie programy są zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Tyle tylko, że więcej
pracy jest dla mężczyzn.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Ile wynosi kwota na
rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Zofia Jednac – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – 20
tys. zł.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – O ile zmniejszyła się liczba
osób zatrudnionych do prac interwencyjnych? Czy nadal są zapisy?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Zmieniliśmy system zapisów. Na
razie mamy umowy przedłużone z zeszłego roku dla ok. 17 osób. Na wiosnę
będziemy zatrudniać osoby do prac porządkowych.
Stanisław Miązek – Naczelnik GKMiOŚ – Na sezon letni zatrudniamy 40 osób.
Obecnie mamy 13 osób w Wydz. GKMiOŚ.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Zmniejszyliśmy liczbę zatrudnionych i
nie prowadzimy już list.
Elżbieta Dorocińska – radna – Co z osobami, które przekroczyły 30 rok życia i
dojeżdżają do pracy. Czy jest jeszcze forma dofinansowania do biletów?
Zofia Jednac – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –
Obecnie ustawa nie przewiduje takiej formy dofinansowania. Kiedyś tak było, ale
dotyczyło to osób będących na stażu.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy jeżeli osoba bezrobotna
sama znajdzie pracę to otrzymuje jakiś dodatek?
Zofia Jednac – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Jest
taka forma jak dodatek aktywizacyjny. Przysługuje on osobom, które mają prawo
do zasiłku i same znajdą pracę. Jest to ok. 500 zł.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 4.
Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za
odpady komunalne.
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił informacje
(załącznik nr 6 do protokołu).
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację
(załącznik nr 7 do protokołu).
Jarosław Jurowski – Pracownik PGK – Mamy kilka problemów z którymi nie
możemy sobie poradzić, a naszym zdaniem powinien się tym zająć Urząd Miejski
przy pomocy Straży Miejskiej. Są to uliczne kosze na śmieci, które notorycznie
napełniane są przez przedsiębiorców. Do godzin popołudniowych PGK je
opróżnia, natomiast już o 16 są one pełne. Rozmawialiśmy w tej sprawie ze Strażą
Miejską, która twierdzi, że nic nie może zrobić w tej sprawie. Problem jest
również z pojemnikami KP7, oraz pojemnikami na odpady segregowane, które
ulegają zniszczeniu. Musimy zwracać uwagę zarządcom bloków, aby pojemniki
stawiane były na powierzchniach utwardzanych, ponieważ pękają dna w tych
pojemnikach. Jest również problem z ich odbieraniem, ponieważ stoją w
miejscach gdzie ciężko do nich dojechać. Kolejna sprawa dotyczy odbioru śmieci
po różnych imprezach masowych. Dla nas ważne jest, abyśmy byli wcześniej o
tym informowani. Po ostatnich opadach śniegu mieliśmy bardzo wiele zgłoszeń,
które nie dotyczyły dróg gminnych, a powiatowych lub wojewódzkich. Mimo
wszystko mam nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z efektów odśnieżania
w gminie.
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Staramy się zbierać
śmieci z koszy ulicznych systematycznie, aby nasze miasto było czyste.
Reagujemy na każde wezwanie.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Proszę, aby bliżej okresu
wiosennego zostały wyremontowane kontenery na odpady zmieszane, ponieważ
są w fatalnym stanie. Jeśli chodzi o odśnieżanie, to chciałabym prosić, aby
odśnieżarka która jeździ po głównych drogach, wjechała również na uliczki na
Osiedlu Wyszyńskiego.
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Mamy trzy kategorie
odśnieżania dróg. Dla nas najważniejsze jest, aby na początku odśnieżyć drogi
główne. Później w miarę możliwości udajemy się na drogi osiedlowe. Jeśli chodzi
o kontenery to w zeszłym roku usunęliśmy 20 kontenerów, zakupiliśmy 6
nowych, a niektóre odświeżyliśmy i wyremontowaliśmy. Zaznaczę, że koszty
obsługi KP7 są bardzo duże.
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Proszę, aby zająć się
również odśnieżaniem ulic wewnętrznych na Osiedlu Piastowskim.
Krzysztof Grabski – radny – Mówił Pan o Przedsiębiorcach. Proszę o
przygotowanie informacji ile mamy przedsiębiorstw na terenie Opoczna i ile
umów zostało podpisanych.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Jeśli chodzi o umowy ze
sklepami to są to umowy cywilno – prawne.
Jarosław Jurowski – Pracownik PGK – Kontenery KP7 po oczyszczeniu
zasypywane są wapnem chlorowanym, natomiast na odpady segregowane są dwa
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razy w roku czyszczone lub na prośbę zarządców bloku. Jeśli chodzi o umowy
zawierane z przedsiębiorcami, to wciąż jest ich za mało.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Aktualnie mamy 6401
nieruchomości zamieszkałych, a deklaracji złożyło 6537 nieruchomości. Różnica
wynika z tego, że czasami w jednej nieruchomości znajdują się dwa gospodarstwa
domowe, które chcą rozliczać się osobno za śmieci.
Krzysztof Grabski – radny – Czy zdarzają się gospodarstwa, które nie złożyły
deklaracji?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Jest 5 nieruchomości, które
nie złożyły deklaracji. Są to ludzie z którymi ciężko się rozmawia.
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Chciałbym zaznaczyć,
że firmy nie mają obowiązku podpisać umowy z PGK. Mogą być podpisane
również z innymi firmami. W wiadomości dla Państwa możemy przygotować
jedynie informację dotyczącą liczby firm na terenie gminy i ilość podpisanych
umów z firmą PGK. Należałoby się zastanowić nad tym jak przeprowadzić
kontrolę, aby przekonać się, czy reszta firm ma podpisane z kimkolwiek umowy.
Krzysztof Grabski – radny – Mamy służby, które mogą przeprowadzić taką
kontrolę i temat będzie jasny.
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy skala niepodpisywania umów przez firmy
zwiększyła się w związku z nową stawka za odbiór odpadów? Jak to wyglądało
w latach poprzednich?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Tłumaczyłem na jednej
z sesji jak wygląda podwyżka opłaty Marszałkowskiej i jaki ma to wpływ na ceny
odbioru śmieci. Wzrost opłaty Marszałkowskiej wyniósł 500%, dlatego opłata
która kosztowała 26 zł teraz kosztuje 140 zł od tony składowanych śmieci. Należy
pamiętać, że również segregowane śmieci zawierają elementy składowane i
walczymy o to, aby coraz więcej śmieci było segregowanych, a jak najmniej
trafiało na wysypisko. To, że opłata nie została zwiększona o 500%, a o 200%
powinna dać do zrozumienia przedsiębiorcom, że dbamy o nich. My chcemy
wyjść na przysłowiowe „zero”. Nie możemy do tego dopłacać. Nowe stawki dla
firm zostały wprowadzone 1 lutego. Otrzymaliśmy w związku z tym jedynie 3
negatywne zapytania od firm, natomiast reszta firmy ma świadomość, że
zwiększenie opłaty jest konieczne.
Elżbieta Dorocińska – radna – Odnośnie odśnieżania. Zgadzam się, że drogi są
odśnieżone, ale czy czarne? Z tym się nie zgodzę. Zalega dużo błota.
Beata Wiktorowicz – radna – Jeśli chodzi o odśnieżanie, to moim zdaniem w
naszej gminie odbywa się ono wzorcowo. Dziękuję Panu Prezesowi oraz
pracownikom za pracę i dbanie o drogi. Chciałabym dowiedzieć się również, kto
sprawuje nadzór nad terenem Zalewu Opoczyńskiego?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Dziękuję za słowa
uznania.
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Za utrzymanie czystości nad
zalewem odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego, poprzez ustawienie koszy, które opróżnia PGK.
Nasi pracownicy zbierają również papiery, jeżeli są oraz kosimy trawę. Kosze
opróżniane są na bieżąco, a w okresie letnim zdarza się, że również w niedzielę.
Beata Wiktorowicz – radna – Zrozumiałam, że jest problem z informowaniem
PGK o imprezach jakie tam są.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Organizator ma obowiązek
zgłoszenia do PGK, że impreza się odbędzie, aby Przedsiębiorstwo mogło się
przygotować do tego, że po skończonej imprezie powinno opróżnić kosze.
Beata Wiktorowicz – radna – Moim zdaniem powinno zostać wprowadzone to
obligatoryjnie np. zarządzeniem Burmistrza, że organizatorzy muszą powiadomić
PGK o tym, że nad zalewem będzie organizowana impreza.
Jarosław Jurowski – Pracownik PGK – W zeszłym roku uchwalony został
regulamin kąpieliska oraz terenu nad zalewem i moim zdaniem należałoby tam
wprowadzić dodatkowy punkt w tej sprawie.
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM – Z naszej strony przy okazji zebrań
Wspólnot Mieszkaniowych przekazywaliśmy apel o prawidłową segregację
śmieci, wystawianie dużych gabarytów w terminie oraz zaproponowaliśmy
wywieszanie w tym terminie czerwonych worków z materiałami
niebezpiecznymi. Nasi pracownicy zobowiązali się zgłaszać odbiór odpadów
niebezpiecznych. Problem jest z altanami śmietnikowymi i miejscami pod
kontenery, ponieważ wspólnoty nie posiadają takich miejsc, a jak już mają to jest
on tak niewielki, że nie dajemy rady sprostać przepisom. Udało nam się w kilku
miejscach sprostać wymaganiom i chciałabym przekazać apel mieszkańców,
którzy proszą o prawidłową dezynfekcję pojemników, zwłaszcza w okresie
letnim. Chciałabym zwrócić uwagę, że potrzebna jest nam współpraca z
Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, aby tereny którymi
dysponuje gmina, wskazać z naciskiem, niż pozostawić w gestii decyzji
mieszkańców bo próbujemy problem rozwiązać sami, ale się nie udaje. Nasz
pracownik, który odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości opracował projekt
i chcemy w tym roku go zrobić, aby ułatwić odbiór nieczystości. Mieszkańcy
zwracają uwagę na segregację, ale firmy które nie mają podpisanych umów
podrzucają śmieci i nie zwracają uwagi na segregację.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jeżeli jakaś impreza odbywa się nad
zalewem to w większości przypadków gmina jest współorganizatorem. Niewiele
jest przypadków, że o czymś nie wiemy. Będziemy zwracać uwagę na to, że jeżeli
komuś wydamy zgodę to dopilnujemy, aby wziął więcej pojemników i zadbał o
czystość. Zalew to nasze wspólne dobro i mam nadzieję, że w przyszłości
opracujemy, coś na wygląd MOSIRu, a na razie postaramy się wyznaczyć jedną
osobę, która w lecie będzie czuwała nad tym. Co do koszy będziemy w kontakcie
ze spółką PGK.
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Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Opocznie – Mam pytanie od klientów i posiadaczy Karty Dużej
Rodziny. Liczba wydawanych kart znacznie się zwiększyła. W innych miastach
jest dużo możliwości jej wykorzystania, natomiast u nas nie ma zbyt wielu
możliwości poza basenem. Chciałabym zapytać, czy Komisja nie zechciałaby
zastanowić się nad obszarem na terenie gminy, gdzie posiadacze Karty Dużej
Rodziny mogliby z niej skorzystać? Być może mogłaby być to zniżka na wywóz
nieczystości?
Jan Stępień – radny – Niedopuszczalne jest aby Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej nie wiedziało o imprezach masowych nad zalewem i nie miało okazji
się do nich przygotować. Rozwiązanie jest proste – skoro zarządcą jest gmina, to
za każdym razem powinna kontaktować się z PGK i informować, że coś nad
zalewem się odbędzie i sprawa będzie rozwiązana.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła
czystość i porządek w Gminie Opoczno oraz analizę opłat za odpady komunalne.
Ad. pkt. 5.
Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2017r.
Jarosław Jurowski – Przedstawiciel PGK – przedstawił informacje (załącznik
nr 6 do protokołu).
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację
(załącznik nr 7a do protokołu).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 6
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie (załącznik nr 8 do protokołu).
B) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za
2017r.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Oświaty i
Sportu Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 9 do protokołu).
C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) Przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji
w Opocznie.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 10 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Cop roku przekazujemy
środki na służby ponadnormatywne, ale czy zawsze było to ze środków
alkoholowych?
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Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Tak, zawsze ze środków
alkoholowych.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 11 do protokołu).
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) Przekazania środków finansowych dla policji.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr
12 do protokołu).
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) Udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr
13 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy środki były wcześniej
zabezpieczone?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Skąd zostały przeniesione i
zabezpieczone w budżecie?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Będziemy mieli niewykorzystane środki z
lat ubiegłych.
Beata Wiktorowicz – radna – Czy zdarzyła się kiedyś odwrotna sytuacja, że to
powiat dofinansował gminie remont drogi?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie było takiej sytuacji.
Jan Stępień – radny – Drogi mamy coraz gorsze. Porozumienie ze starostwem
było od zawsze.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Przejęliśmy 10 km dróg od powiatu, które
znajdują się w naszym mieście.
Jan Stępień – radny – Drogi, które kiedyś były przejezdne, dziś nie są. Jeżeli nie
podoba nam się porozumienie ze starostwem w postaci „złotówka do złotówki”
to wypowiedzmy je, bo przecież coś takiego obowiązywało. Sami nie budujemy
i nie pozwalamy, aby robił to powiat przy naszym współudziale.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Nie jesteśmy przeciwni, ale
mamy inne priorytety w naszych okręgach wyborczych. Nie chodzi nam o to, aby
nie budować dróg, ale jeżeli nasze wnioski do budżetu wyrzucane są do kosza to
skąd weźmiemy 150 tys. zł? Ja jestem za budową dróg.
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Krzysztof Grabski – radny – Drogi zawsze wzbudzały emocje, ale moim
zdaniem 150 tys. zł to mała kwota na tą drogę, ponieważ wymaga ona
gruntownego remontu.
Jan Stępień – radny – Musimy zdać sobie sprawę jakie mamy priorytety. Moim
zdaniem środki dla policji, czy zjeżdżalnia nie powinny być ze środków
alkoholowych. Najważniejszym priorytetem są drogi i musimy znaleźć na nie
środki.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Jeżeli urząd nie sięgnie po
duże pieniądze zewnętrzne to dróg nie będzie.
Elżbieta Dorocińska – radna – Jaki odcinek przewidziany jest do remontu?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jest to droga powiatowa w Janowie
Karwickim, od skrzyżowania z drogą w Karwicach w kierunku drogi nr 12 –
długość ok. 800 m oraz droga powiatowa w Karwicach na odcinku od
skrzyżowania tych dróg w kierunku Sielca o dł. 750m. W sumie ok.1500m.
Zakres to wykonanie dwóch warstw bitumicznych: wyrównawczej i ścieralnej
oraz obustronnych poboczy z kruszywa. Powiat na remont przewiduje łącznie 450
tys. zł.
Beata Wiktorowicz – radna – Chciałam dowiedzieć się tylko czy powiat
dofinansował kiedyś budowę drogi. Nie chodziło o to, abyśmy głosowali przeciw
tej sprawie. Chciałabym jeszcze wiedzieć, czy w ogóle kiedykolwiek zwracaliśmy
się do powiatu z prośba o dofinansowanie?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - Nie.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) Zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
roku 2018.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr
14 do protokołu).
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 4 przyjęła do wiadomości
projekt uchwały.
f) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2018-2029.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr
15 do protokołu).
Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji – Kto będzie nadzorował remont
jadłodajni na Pl. Kościuszki? Co tam będzie wykonywane?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Ok. 173 tys. zł przeznaczone jest w tym roku.
Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji – Przebudowa ul. Chopina – czy
projekt jest już wykonany, czy jesteśmy na etapie projektowania?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Jeśli chodzi o Plac Kościuszki 6
– pierwszy etap będzie to jadłodajnia oraz przyłącze wodno – kanalizacyjne i
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wartość kosztorysu inwestorskiego wynosi 165 tys. zł. Wartość po przetargu
nieograniczonym jest o 8 tys. zł wyższa dlatego musimy dołożyć taką kwotę.
Drugi etap to realizowanie przygotowania posiłków łącznie z realizacją kuchni i
planowany koszt kosztorysu inwestorskiego to 96 tys. zł i ta kwota będzie
zapisana w kolejnych budżetach, aby zamknąć to zadanie w realizacji. Nadzór
będzie pełniony przez inspektorów z Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego.
Co do ul. Chopina – projekt jest sprzed 12 lat, dlatego należy wykonać nową
dokumentację techniczną, która jest w trakcie opracowywania. Po opracowaniu
dokumentacji ogłosimy przetarg nieograniczony. Projektujemy kanalizację
deszczową z odprowadzeniem dla całego Osiedla Trąbki, natomiast nawierzchnię
wraz z chodnikami tylko dla ul. Chopina. Ul. Starzyńskiego i ul. Hubala będą
przewidziane w II lub III etapie. 1 mln 500 tys. zł, które jest zabezpieczone będzie
przeznaczone na budowę kanalizacji deszczowej ul. Chopina, ul. Skarżyńskiego,
oraz ul. Hubala, nawierzchnia i chodniki tylko dla ul. Chopina.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Kiedy jadłodajnia zostanie
oddana do użytku?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Pierwszy etap jest realizowany pod kontem
Klubu Seniora, który mamy w projekcie Centrum Usług Społecznych. Na razie
klub znajduje się w dolnej części Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św.
Jedzenie będzie dopiero w następnym roku, kiedy zrobimy drugą część.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy przy projektowaniu tego
zadania nie należało podać konkretnego adresu, gdzie siedziba będzie się
znajdowała? Czy pod Kościołem działa już Klub Seniora?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Na razie jest 10 osób.
Przewidziane jest na 20 osób.
Beata Wiktorowicz – radna – Mówiła Pani o aktualizacji projektu na ul.
Brzozowej za 10 tys. zł. Czy na ul. Św. Łukasza również ta aktualizacja wynosi
10 tys. zł? Czy rzeczywiście potrzebna jest, aż tak duża kwota.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Realizujemy dokumentacje
techniczną jako projekt wykonawczy. Na Osiedle Ustronie dokumentacje mamy
w całości zaprojektowaną na wszystkie drogi, ale jest to dokumentacja sprzed
kilkunastu lat. Na dziś, aby rozpocząć prace na Osiedlu Ustronie należy wykonać
projekty wykonawcze na niezrealizowane ulice. Wiele się w terenie zmieniło.
Projekt wykonawczy jest niezbędny i na to kwota 10 tys. zł wraz z kosztorysami
wykonawczymi. Co do ul. św. Łukasza należy wykonać dokumentacje
elektroenergetyczną i aktualizację kosztorysu, ponieważ są sprzed 10 lat. Kwoty
zapisane są to nasze szacunki i mam nadzieję, że po rozstrzygnięciach
przetargowych zmieścimy się w tych kwotach.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 2, wstrz. – 3 negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr
16 do protokołu).
Krzysztof Grabski – radny – Które lokale mieszkalne chcemy zakupić?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Zamiana lokali dotyczy dwóch mieszkań
w Opocznie. Jedno mieszkanie stanowi własność gminy i jest na ul. Żeromskiego
4, o powierzchni ok 50 m2 z dużym balkonem. Drugie mieszkanie jest na ul.
Słowackiego, na pierwszym piętrze, ok 40 m2 i stanowi własność Pani, która ma
dorosłe, chore dzieci. Zamiana jest na potrzeby tej rodziny. Wartość lokali została
oszacowana przez rzeczoznawcę. Dopłata ze strony rodziny to ok. 10 tys. zł.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Skąd wzięła się kwota ok. 5
tys. zł na urządzenie zabawowe na ul. Spacerowej?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Dzielimy niewykorzystane środki, które
pojawiają się po zamknięciu roku i wykonaniu sprawozdań.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Dlaczego nie powiedzieliście
o tym wcześniej, że takie środki będą?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Ja tego nie ukrywam i nigdy nie ukrywałam.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Ja rozumiem, ale jest mi
przykro, że tak jesteśmy traktowani w tej kadencji. Zrozumiałabym gdybyśmy
wnioskowali o duże pieniądze, których nie ma w budżecie, ale są to niewielkie
kwoty, które okazuje się, że nagle na inne sprawy się znajdują.
Beata Wiktorowicz – radna – Co jest przewidziane w I etapie modernizacji
targowiska?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Pierwszy etap obejmuje literę L za
Rossmanem wzdłuż parkingu przy ul. Piotrkowskiej. W tej kwocie przewidziana
jest przebudowa kanalizacji sanitarnej, doprowadzenie instalacji sanitarnej i
wodnej do każdego pawilonu, wyłożenie nawierzchni po przeprowadzeniu tych
prac. Wstępnie planujemy rozpocząć prace w kwietniu, będzie wykonywało to
PGK, jako zadanie własne gminy w trybie bezprzetargowym. Pozostało nam
jeszcze podpisanie porozumień z kupcami w tym ciągu, którzy zobowiążą się do
wymiany pawilonów we własnym zakresie.
Beata Wiktorowicz – radna – Co się stało z planowanym oświetleniem na ul.
Piłsudskiego? Nie ma tego w inwestycjach.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Ponieważ są to zmiany do inwestycji, a nie
cały plan.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Projekt techniczny oświetlenia
ul. Piłsudskiego jest zlecony i termin wykonania projektu to 15 czerwca br. Koszt
projektu to ok. 11 tys. zł. Realizujemy pełny zakres ul. Piłsudskiego, a musimy
się włączyć przy ul. św. Wojciecha, więc 3 słupy będą przy tej ulicy. Są to
wskazania Przedsiębiorstwa Energetycznego. Do końca roku planujemy wykonać
pełen zakres tej inwestycji.
Beata Wiktorowicz – radna – Czy włączenie nie miało odbyć się przez ul.
Dmowskiego?
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Mamy realizować 800 m ul.
Piłsudskiego. Natomiast wskazania Zakładu Energetycznego z jakiego punktu
mamy się zasilić są takie, że ma być to z ul. św. Wojciecha. Na razie nie mówimy
o ul. Dmowskiego.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 3, wstrz. – 2 negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) Podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 17 do protokołu).
Beata Wiktorowicz – radna – Uważam, że Osiedle Ustronie powinno być w
jednym okręgu i należy się do tego przychylić. Byłoby bardzo dobrze, gdyby
udało się również do tego okręgu przyłączyć bloki, gdzie mieści się sklep „Żabka”
oraz 3 mniejsze bloki.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Dwa bloki przy szpitalu do
jakiego okręgu wyborczego będą należały?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jeżeli są przy ul. Partyzantów to do
strony zachodniej.
Krzysztof Grabski – radny – A bloki tzw. ZPW?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Również do strony zachodniej. Jeżeli
przeniesiemy bloki przy ul. Partyzantów, o których mówi Pani radna zmieni się
współczynnik i Komisarz Wyborczy nie zgodzi się z takim rozwiązaniem.
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 3 przyjęła do wiadomości
projekt uchwały.
i) Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o zmianę granic miasta Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 18 do protokołu).
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) Likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. OiS – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 19 do protokołu).
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 20 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) Powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego
Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 21 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy PGK zakupił już
maszynę?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Z ustaleń z PGK wynika, że maszyna
będzie leasingowana i do końca marca będzie dostarczona do PGK. Pozostało
zakupienie materiałów, ponieważ pracownicy już zostali przeszkoleni w zeszłym
roku. Będą to pracownicy firmy PGK. Póki co Prezes nie wspominał o
zwiększeniu zatrudnienia.
Jan Stępień – radny - Zawsze twierdziłem, że takie rozwiązanie jest dobre dla
gminy. Dobrze, że przy gminie powstanie komórka, która się tym zajmie.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Proszę, aby przy
wykonywaniu tych prac nie były zatrudniane osoby, które się na tym nie znają.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Nie wyobrażam sobie, aby w takich
pracach uczestniczyli ludzie niewykfalifikowani. Na pewno będą to ludzie, którzy
znają się na swojej pracy i szkolili się w tym zakresie. Nie przewiduje tego, aby
osoby zajmujące się odpadami nagle zostali przesunięci do naprawiania dróg.
Jeżeli będzie dużo pracy, być może utworzymy dodatkową zmianę takich
pracowników.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
m) Wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy
drogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 22 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
n) Przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok
2018”.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 23 do protokołu).
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Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Co roku przewija się temat
czipowania psów. Gmina miała zorientować się w temacie jak to wygląda i ile
kosztuje. Czy coś więcej wiadomo?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Trwają prace nad ustawą w
Sejmie, która będzie zobowiązywała wszystkich właścicieli do czipowania psów.
Na razie czekamy na jej uchwalenie, ponieważ jeżeli my będziemy czipować psy
to mimo wszystko, będą one podrzucane z innych gmin. Najlepszym według nas
rozwiązaniem będzie obligatoryjne wprowadzenie czipowanie psów przez
właściciela, która obejmie cały kraj.
Krzysztof Grabski – radny – Wspomniał Pan o umowie z weterynarią na
sterylizację. Czy jest to na podstawie umowy, czy przetargu?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Odbyło się to na podstawie
małego przetargu.
Krzysztof Grabski – radny – Czy wszyscy weterynarze z terenu Opoczna zostali
powiadomieni?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Każdy lekarz otrzymał
informację. Zgłosiła się tylko przychodnia na ul. Staromiejskiej.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy bezdomnych psów jest
więcej niż w zeszłym roku?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Ilość tych zwierząt zmniejsza
się.
Beata Wiktorowicz – radna – Myślę, że problem zwierząt bezdomnych jest duży
na terenie miasta. Z moich informacji wynika, że liczba bezdomnych psów jest
większa, wzrasta również liczba psów w schronisku. Działania przedstawione w
programie są co roku takie same i nic nie dają. Nie wydaje mi się, że czekanie na
ustawę o czipowaniu będzie dobre. Moim zdaniem gmina powinna zrobić swój
program na który moglibyśmy pozyskać środki, podobnie jak Aleksandrów
Łódzki.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Rozmawialiśmy z Naczelnikiem na ten
temat wielokrotnie i stwierdziliśmy, że w tym roku będziemy działać na starych
zasadach z dwóch powodów: o jednym mówił już Pan Naczelnik, czyli
procedowaniu uchwały. Druga sprawa to gdybyśmy weszli w tą profilaktykę,
która jest oczywiście zasadna, to czipowanie przyniosłoby rezultat w
późniejszych okresach. Na ten moment byłby to okres przejściowy w którym i tak
musielibyśmy ponosić nakłady na schronisko i przeznaczyć dodatkowe środki na
ewentualne czipowanie. Dodatkowy problem dotyczy kadry. Musielibyśmy mieć
pracownika, który pracowałby w terenie wśród mieszkańców. Na obecną chwile
nie mamy nikogo takiego. Zaszło dużo wewnętrznych zmian: kładziemy większy
nacisk na sterylizację i kastrację zwierząt, przygotowujemy zwierzęta do adopcji.
Problem bezdomności rozwiąże się wtedy, kiedy będziemy mogli zlokalizować
właściciela.
Beata Wiktorowicz – radna – Wielokrotnie mówiliśmy o koszach na odchody
zwierząt. To również jest duży problem. Czy coś się zmieniło w tym temacie?
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Obecnie mamy na terenie
miasta 7 koszy. Okazuje się, ze odchodów tam nie ma tylko są inne śmieci.
Beata Wiktorowicz – radna – Może powinny pojawić się w okolicach domów
jednorodzinnych, np. na Osiedlu Ustronie.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Wstępna lokalizacja jest przy
skwerach zielonych, czyli w miejscach gdzie ludzie najczęściej wyprowadzają
psy. Jeżeli jest taka potrzeba, aby były również na Osiedlu Ustronie to oczywiście
uwzględnimy to.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Może należałoby
przeprowadzić akcję informacyjną.
Elżbieta Dorocińska – radna – Moim zdaniem największe znaczenie mogłaby
odegrać w tej sytuacji Straż Miejska. Gdyby wypisali kilka mandatów być może
problem by się sam rozwiązał.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
o) Przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia
jednostki pomocniczej Gminy tj. Osiedla Ustronie w Opocznie.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 24 do protokołu).
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
p) Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP im. AK „Doliniacy”
w Libiszowie.
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.
Ad. pkt. 7
Zapytania i wolne wnioski.
Beata Wiktorowicz – radna - Proszę o uzupełnienie tabliczek z nawami ulic na
Osiedlu Ustronie.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Mamy na ten cel
przeznaczone 20 tys. zł. Po ogłoszeniu przetargu będziemy uzupełniać tabliczki.
Beata Wiktorowicz – radna – W styczniu na komisji rozmawialiśmy na temat
ustawienia na Osiedlu Ustronie tablicy informacyjnej zamykanej. Nie wszyscy
mieszkańcy osiedla mają możliwość korzystania z internetu, dlatego taka tablica
byłaby dobrym rozwiązaniem.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Upoważniam Pana Naczelnika, aby w tej
sprawie skonsultował się z Panią i jeżeli nie będzie to duży wydatek to myślę, że
w ramach bieżących kosztów w zakresie Gospodarki Komunalnej taką tablicę
zakupimy. Jeżeli będzie to znaczniejsza kwota, to będziemy się zastanawiać, czy
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przesuną środki na ten cel. Proszę, abyście się już Państwo kontaktowali osobiście
w tej sprawie.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jest taka praktyka jeśli chodzi o
tablice w sołectwach. Mamy jeden wzór tablic i są one ustawiane. Mamy
podpisaną umowę z zakładem stolarskim, który wykonuje takie tablice. Myślę, ze
zamykane tablice są dość drogie, bo zrobiliśmy taką przy muzeum, oraz MDK.
Kwestia rozważenia.
Beata Wiktorowicz – radna – W zeszłym roku składałam pismo w sprawie
zainstalowania progów zwalniających na ul. Akacjowej i otrzymałam odpowiedź,
że nie ma pieniędzy w budżecie. Moim zdaniem powinien być chociaż jeden.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jeżeli mogłaby Pani ponowić pismo,
to będzie nam łatwiej. Była tam Komisja Bezpieczeństwa w związku z pismem
mieszkańców w związku z organizacją ruchu na osiedlu. Będzie to znaczne
utrudnienie dla mieszkańców. Gmina musi w związku z tym znaleźć w budżecie
pieniądze na postawienie znaków, oraz namalowanie miejsc parkingowych.
Będzie to skomplikowana procedura.
Beata Wiktorowicz – radna – Na ul. Świerkowej obok cmentarza nie ma
żadnego przejścia dla pieszych.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Z tym tematem należałoby się
również zgłosić do Komisji Bezpieczeństwa.
Komisja zgłosiła wniosek w sprawie zlokalizowania przejścia dla
pieszych w ciągu ulicy Świerkowej przy bramie cmentarza.
Głosowanie: za – 3, przeciw – 0 wstrz. – 0.
Jan Stępień – radny - Proszę o umieszczenie lustra drogowego przy przejeździe
kolejowym w Ogonowicach od strony Opoczna.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Również proszę o wniosek, ale
należy wziąć pod uwagę, że linia 25 będzie modernizowana.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji - Proszę o zainstalowanie lustra
drogowego na skrzyżowaniu ul. Kołomurnej z ul. Inowłodzką.
Beata Wiktorowicz – radna – Na ul. Głogowej jest niepełnosprawna osoba,
która za własne środki wybudował sobie fragment chodnika. Niestety brakuje mu
ok. 60 m, aby mógł się dostać do ul. Jarzębinowej. Wydawało mi się, że została
kostka z ul. Biernackiego. Czy możemy ją przeznaczyć na ten cel? Mieszkańcy z
osiedla chcą się dołączyć do budowy chodnika np. w postaci piasku, swojej pracy.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Kostki niestety nie ma, została
rozdysponowana. Znam sprawę i postaram się pojechać z Naczelnikiem i
zobaczymy co możemy zrobić w tej sprawie.
Radna Jadwiga Figura zgłosiła następujące wnioski:
- prosi o znak ograniczający prędkość na odcinku drogi Kruszewiec Kolonia –
Kraśnica gdzie często zdarzają się wypadki,
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- informuje, iż dnia 8 marca br. mieszkańcy ul. Piotrkowskiej skarżyli się na
zadymienia z Pizzerii Ibiza i być może z zakładów sąsiadujących (prosi o
zainteresowanie się sprawą),
- zgłasza konieczność wyrównania drogi na ul. Długiej w ul. Przemysłową oraz
brak chodnika na ul. Długiej,
- prosi o wyłożenie kostką alejek na cmentarzu przy ul. Granicznej.
Dodatkowy materiał z którym zapoznali się radni stanowi załącznik nr 25
do protokołu.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 12.45.

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak
Protokołowała:
Alicja Firmowska
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