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PROTOKÓŁ  NR 3/18 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 20 marca 2018r. 
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Mieczysław Wojciechowski - 
Wiceprzewodnicząca 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 nr 2a do protokołu. 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br. 
2. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie 

Opoczno w roku 2017. 
3. Funkcjonowanie w Gminie Opoczno unijnych programów dotyczących 

rolnictwa. 
4. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

Mieczysław Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Komisji- otworzył 
posiedzenie komisji  i powitał wszystkich obecnych. 
Wiceprzewodniczący zapytał, 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. 
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 1/18 z dnia 18 
stycznia 2018r. oraz Nr 2/18 z dnia 15 lutego 2018r. były wyłożone do wglądu w 
Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed 
rozpoczęciem Komisji. 
Wiceprzewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołów.  
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokół w 
wersji przedłożonej z dnia 18 stycznia 2018r.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 1/18  z dnia 18 stycznia 2018r. 
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokół w 
wersji przedłożonej z dnia 15 lutego 2018r.  
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Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 2/18  z dnia 15 lutego 2018r. 
Ad. pkt. 2. 

Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w 
gminie Opoczno w roku 2017. 
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Opocznie – przedstawiła informacje (załącznik nr 4 do protokołu). 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział 
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 4a do protokołu). 
Tomasz Kopera – radny – Czy może Pani przybliżyć program prac 
interwencyjnych oraz jak wygląda jego finansowanie? Jak gmina współpracuje w 
tym zakresie i jakie jest finansowanie ze strony gminy? Moim zdaniem 
powinniśmy zastanowić się nad zasadnością takich prac, ponieważ bardzo 
obciążaj budżet gminy. 
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Opocznie – Formy prac interwencyjnych są określone ustawowo, a korzystają z 
nich przede wszystkim pracodawcy. Ustawodawca mówi, że po zatrudnieniu 
pracodawca ma obowiązek zatrudnienia, wypłacając pracownikowi minimalną 
pensję krajową. Jeśli chodzi o Urząd Miejski, to zatrudniano pracowników 
interwencyjnych, stażystów. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – 16 osób zatrudnionych jest na roboty 
publiczne. Później zatrudniane są na 5 miesięcy z czego 4 miesiące objęte były 
refundacja z PUP. 7 osób zatrudniamy do prac społeczno – użytecznych oraz 2 
osoby na staż. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Wydatki na pracowników interwencyjnych 
nie dotyczą tylko osób zatrudnianych przez Urząd Pracy. W zeszłym roku było 
takich osób niewiele. Zatrudnienie pracowników interwencyjnych w zeszłym 
roku mogło nas kosztować ok 1 mln 400 tys. zł i wchodzą w tę kwotę: 
wynagrodzenia, fundusz pracy, ekwiwalent za odzież, badania okresowe oraz 
odliczenia na fundusz socjalny. W zeszłym roku z tego co pamiętam refundacja 
wyniosła ok 100 tys. zł. 
Tomasz Kopera – radny – Z tego co zrozumiałem to 20 osób korzysta z 
refundacji z PUP. Czyli resztę kosztów w kwocie 1 mln 400 tys. zł pokrywa 
Urząd? Na jakie terminy zatrudniane są te osoby i ilu pracowników było 
zatrudnionych w 2017 roku? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – W zeszłym roku było to 284 osoby. 
Tomasz Kopera – radny – Przy tak niskim bezrobociu nie widzę zasadności 
przeznaczania tak dużych kwot, ponieważ to nie jest walka z bezrobociem. Te 
osoby mogłyby pójść do innych zakładów i bez problemu nalazłyby pracę. 
Powinna być to szczątkowa forma wsparcia, wykorzystywana w wyjątkowych 
okolicznościach.  
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 Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Zlikwidowaliśmy w tym roku listy. 
Proszę zauważyć, że była to wieloletnia praktyka, którą należy systemowo 
zmieniać. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Ile osób skorzystało z ofert Urzędu Pracy i już 
do niego nie wróciło? 
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Opocznie -  Nasze działania polegają na tym , aby rozmawiać z pracodawcami w 
taki sposób, aby zechcieli zatrudnić pracowników nie tylko na ten najkrótszy 
okres, ale na dłużej lub na stałe. Widzimy, że jeżeli osoby chcą pracować to mimo 
wszystko znajdą pracę.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Wśród pracodawców panuje teraz taka opinia, 
że zabiega się o pracownika. Moim zdaniem powinno być tak, że owszem 
pomagamy pracodawcy, ale ten później zatrudnia pracownika na stałe. 
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Opocznie – Ustawodawca również nakłada na pracodawcę pewne obowiązki.  
Pracodawcy, którzy nie wywiązali się z wcześniejszych umów mają narzucony 
okres w którym nie mogą skorzystać z oferty urzędu.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy Kierownictwo gminy rozważało taką 
sytuację, aby na stałe stworzyć ekipę przy urzędzie, która zajmowałaby się takimi 
ogólnymi pracami? Albo zawrzeć umowę z firmą zewnętrzną, która świadczyłaby 
takie usługi? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jak najbardziej. Uregulowaliśmy tą 
sprawę jeśli chodzi o schronisko. Podobnie będzie z drogami, którymi zajmie się 
PGK.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jest taka grupa osób, którym zostały 
przedłużone umowy z zeszłego roku. Są to przede wszystkim kosiarze, pilarze, 
traktorzysta, czyli osoby z uprawnieniami. Jest to 17 osób. 
Tomasz Kopera – radny – Mówiła Pani, że opoczyńscy pracodawcy zgłosili 
chęć zatrudnienia ok. 400 obcokrajowców. Które to są firmy? 
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Opocznie – Zostało do nas złożonych 377 oświadczeń w tej sprawie. Najczęściej 
chodzi o Ukraińców. Zgłosili się do nas przedsiębiorcy z gminy Sławno – firma 
przewozowa, z gminy Poświętne. Na terenie gminy Opoczno to głównie firmy 
budowlane.  
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Gratulacje dla 
Urzędu Pracy za osiągniecia. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 3. 

Funkcjonowanie w Gminie Opoczno unijnych programów 
dotyczących rolnictwa. 
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Agata Sobolewska –ARiMR Opoczno – przedstawiła informację (załącznik nr 
5 do protokołu). 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opocznie (załącznik nr 5a do 
protokołu). 
 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 4. 

Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację 
(załącznik nr 6 do protokołu). 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK 
Sp. z o.o. (załącznik nr 6a do protokołu). 
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego – Zwracam się z apelem do 
operatorów koparek, pługów, którzy przy ostatniej akcji odśnieżania wraz ze 
śniegiem zerwali również kruszywo z posesji oraz wjechali na pole rolnika. 
Proszę o rozwagę. Proszę również, aby sołtysi byli informowani kiedy pług będzie 
wysyłany do danego sołectwa. 
Lucyna Wąsik – sołtys Kruszewca Kolonii – Mam informację od mieszkańców, 
że ilekroć przyjeżdża pług to objeżdża tylko główne drogi w Kruszewcu i 
Kruszewcu Kolonii, natomiast omija drogę prowadzącą do szkoły. Proszę o 
poinformowanie operatorów, aby również tam odśnieżali.  
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Czy wiadomo 
jaki koszt jest odśnieżania za ten rok? Jaka przeznaczona jest ogólna kwota na 
cały rok? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Jeśli chodzi o ten rok, to za 
styczeń wydaliśmy 336 tys. 659 zł i za luty 222 tys. 841 zł. W porównaniu z 
ubiegłym rokiem to w styczniu było 402 tys. 269 zł, natomiast w lutym 222 tys. 
775 zł. Na cały rok przeznaczona kwota to ok. 800 tys. zł. 
Jarosław Jurowski – radny – Mam nadzieję, że ogólnie jesteście Państwo 
zadowoleni z odśnieżania. Te dwa przykłady o których Państwo mówiliście to nie 
jest specjalne działanie. Wszystkie uwagi przekażę Prezesowi, a za te dwa 
przykłady przepraszam. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
A) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2017 – ocena. 
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Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację 
(załącznik nr 7 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2017. 
B) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2017 rok.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację 
(załącznik nr 7 do protokołu). 
Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez MGOPS w 
Opocznie (załącznik nr 7a do protokołu) oraz materiałem przygotowanym przez 
Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego (załącznik nr 7b do protokołu). 
C) Czystość i porządek w gminie – ocena oraz analiza opłat za odpady 

komunalne.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację 
(załącznik nr 8 do protokołu). 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK 
Sp. z o.o. (załącznik nr 6a do protokołu). 
Jarosław Jurowski – radny – Chciałbym poinformować, że odpady 
wielkogabarytowe z terenów wiejskich będą odbierane 26 marca, natomiast 28 
marca z terenów miasta. Jeżeli już ktoś ma wielkogabaryty to prosimy o kontakt 
telefoniczny do PGK lub Urzędu Miejskiego – pojedziemy i odbierzemy.  
Przypominam, iż nie odbieramy dużych opon oraz nie przyjmujemy styropianu. 
Najbliższy punkt utylizujący styropianu jest w Tomaszowie Maz. 
Sołtys – Co rolnicy mogą zrobić z folią z balotów?  
Jarosław Jurowski – radny – Jest to problem, ponieważ jest to folia 
zanieczyszczona. My staramy się ją czyścic i odbieramy.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Są firmy, które odbierają folię i z tego co 
pamiętam, to jeszcze płacili za to jakąś niewielką kwotę rolnikowi. Ale jest to 
temat do rozważenia również dla PGK.  
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego – Czy będą odnawiane 
przystanki autobusowe? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Tak.  
Jarosław Jurowski – radny – Staramy się, aby nasze miasto wyglądało coraz 
lepiej, ale ostatnio zauważyłem, że na moście obwodnicy w stronę przystanku 
Opoczno Płd. jest namalowany duży napis „Widzew”. Nikt nie zwrócił uwagi na 
to, że ktoś maluje? Doprowadzenie tego do poprzedniego stanu będzie wymagało 
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dużych kosztów. Musimy zwrócić uwagę na wandalizm. Podobnie jest z lampą  
na ul. Biernackiego, którą ktoś notorycznie tłucze. Nie może tak być.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Zdarzenie zostało zgłoszone do 
prokuratury. 
Jan Lesiak – sołtys Libiszowa – Co ile zbierane są kosze z przystanków? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Raz w tygodniu. Zwrócimy 
uwagę, aby były sprzątane systematycznie.  
Sołtys – Kilka razy zwracałem uwagę Prezesowi, aby na samochodach były siatki, 
bo często zdarza się, że spadają kartony i inne opakowania, a później zalegają na 
ulicy.   
Jarosław Jurowski – radny – Słusznie Pan zauważył. Staramy się, aby siatki na 
autach były. Jeżeli coś gubimy po drodze to staramy się posprzątać. Druga sprawa 
to dzikie wysypisko w okolicach Karwic. Skąd się biorą tam śmieci? Wynika to 
z tego, że wiele firm nie podpisało umów z żadnym odbiorcom śmieci. Zbieramy 
śmieci z koszy ulicznych w godz. 12-13, a po godz. 16 są one ponownie pełne. 
Mamy również sygnały, że przedsiębiorcy wyrzucają śmieci do kontenerów 
osiedlowych. Musimy coś z tym zrobić.  
Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic – Nas poniekąd  zmuszono do tego, żeby 
podpisywać deklaracje, a co z firmami? 
Jarosław Jurowski – radny – Firmy miały podpisane umowy do 31 stycznia. Z 
dniem 1 lutego, kiedy weszły nowe stawki obowiązywały nowe umowy. Z 
firmami nie zawieramy deklaracji, a umowy cywilno – prawne.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła 
czystość i porządek w Gminie Opoczno oraz analizę opłat za odpady komunalne.  
 
D) 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 9 do protokołu). 

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

 
b) Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 10 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
c) Przekazania środków finansowych dla policji. 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 
11 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
d) Udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 
12 do protokołu). 
Tomasz Kopera – radny – Moim zdaniem dobrze, że pomagamy powiatowi, ale 
słyszałem, że droga ta została zniszczona przy budowie obwodnicy i firma 
zobowiązała się, że ją naprawi. Niestety tak się nie stało. Chciałbym, aby w 
przyszłości egzekwować takie sprawy. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
e) Zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                    

roku 2018.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 
13 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
f) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno                                                        

na lata 2018-2029. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 
14 do protokołu). 
Tomasz Kopera – radny – Jestem radnym z okręgu miejskiego i przez całą 
kadencje nic nie udało się zrobić w moim okręgu wyborczym.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Z tego co pamiętam, to będzie wykonane tam 
powierzchniowe utwardzenie dróg. 
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego – Nasze sołectwo ma 
wykonane projekty na drogi i nic nie dzieje się w tym temacie. Teraz słyszałem, 
że trzeba je przeprojektować. Co mam mówić ludziom? 
Marek Wijata – sołtys Zameczka – Czy będzie realizowana kanalizacja w Sołku 
i Zameczku? Jeżeli tak to kiedy? 
Tomasz Kopera – radny – Patrząc na zmiany w budżecie nie mamy mocy 
uchwałodawczej. 
Jarosław Jurowski – radny – Gdzie ma się zwrócić właściciel auta, który 
zepsuje swój samochód na drodze gminnej? Myślę, że jeżeli ludzie zaczęliby się 
zwracać z takimi problemami do gminy, to za naprawę będziemy płacić więcej 
niż za remont dróg. Na drodze Brzustówek „Sikorniki” należałoby wysypać 
trochę szlaki, żwiru, aby doprowadzić ją do stanu użytkowania. Proszę zwrócić 
na to uwagę.  
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Irena Przyborek – radna – Co roku jesteśmy odsyłani od gminy do powiatu, od 
powiatu do gminy. Jest mi przykro, że przez tyle lat nie udało się nic zdziałać. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Od 1998 roku przychodzę na sesje i komisję 
piastując różne stanowiska. Kiedyś sukcesywnie, co roku starano się coś zrobić. 
Teraz problem dróg, a zwłaszcza tych pobocznych jest bardzo duży. Przed gminą 
stoi olbrzymie zadanie, które będzie wymagało dużo czasu i pracy. Proszę, aby 
Kierownictwo pochyliło się nad tematem dróg. 
Lucyna Wąsik – sołtys Kruszewca Kolonii – Również u nas co roku jest 
problem z 600 m drogi. Kilka razy w roku dowożone jest kruszywo, rozsypywane, 
a później od nowa trzeba naprawiać. Jaki jest w tym sens? 
 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
g) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 
15 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie 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 16 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
i) Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych                                

i Administracji o zmianę granic miasta Opoczno.  
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt 
uchwały (załącznik nr 17 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 2 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 18 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 3, 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 19 do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy w związku z tym poprawi się również stan 
tych dróg? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Na razie nie ma takich planów. 
Drogi pozostaną w obecnym stanie i będą utrzymywane w ramach bieżącego 
utrzymania dróg. 

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 20 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 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 21 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 22 do protokołu). 

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 23 do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy w tej sprawie będą przeprowadzone 
konsultacje w całej gminie? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Tak. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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p) Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP im. AK „Doliniacy”                         
w Libiszowie. 

 Komisja nie otrzymała projektu uchwały.  
 
Ad. pkt. 7 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Dodatkowy materiał z którym zapoznali się radni stanowi załącznik nr 24 

do protokołu. 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął 

posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 15.45. 

 
 

Wiceprzewodniczący Komisji 
Mieczysław Wojciechowski 

 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska 

 
 
 


