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PROTOKÓŁ  NR 10/18 
z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
z dnia 2 października 2018r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca 
Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 
2. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
3. Stawki podatkowe na 2019 rok. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Zapytania i wolne wnioski.  
 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- otworzyła posiedzenie komisji                     
i powitał wszystkich obecnych. 
 Poinformowała iż z porządku obrad komisji oraz sesji zostanie wycofany 
punkt „Stawki podatkowe na 2019 rok”. Informacja w tej sprawie zostanie 
przedstawiona na posiedzeniach w miesiącu listopadzie.  
 W związku z powyższym Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Radnych wnosi o 
zmianę porządku posiedzenia (załącznik nr 3 do protokołu). Brak zgłoszeń. 
 
Ad. pkt. 1.  
 Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 8/18 z dnia 27 
sierpnia 2018r. oraz Nr 9/18 z dnia 14 września 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 27 sierpnia 2018r. 
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Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 8/18  z dnia 27 sierpnia 2018r. 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 14 września 2018r. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 9/18  z dnia 14 września 2018r. 
Ad. pkt. 2 
 Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację (załącznik nr 4 do protokołu). 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Jakie kryteria obowiązywały, 
aby otrzymać dofinansowanie? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
Kryteria były różne. Jeśli chodzi o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to 
kwalifikowaniem dzieci zajął się Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opocznie i rodzice nie dopłacali. Pozostałe organizacje z tego co wiem poza 
dotacją pobierały opłaty. 
Jadwiga Figura – radna – Proszę o informację, jaka kwota dotacji na wypoczynek 
była przeznaczona w tym roku i poprzednim. Czy z tej formy wypoczynku 
korzysta mniej, czy więcej dzieci? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
W 2017r. z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
wypoczynek przekazano 71 tys. zł. W tym roku kwota wynosi 101 tys. zł. Różnica 
wynika z tego czy Szkoła Podstawowa Nr 3 organizuje obóz w Polsce, czy 
wyjeżdża do Czech.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej 
Pomocy „Opoka” w Opocznie zorganizowało dwa wyjazdy dla dzieci. W jednym 
przypadku dofinansowanie wyniosło 5 tys. zł,  w drugim 7 tys. zł. Z moich 
wyliczeń wynika, że jest to kwota 450 zł na dziecko. Nie rozumiem dlaczego tak 
jest, skoro inne stowarzyszenia mogą to zorganizować taniej.   
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
Jest to kwota, która na takim samym poziomie przekazywana jest od lat. W 
wypoczynku udział biorą dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, a ich 
kwalifikowaniem zajmuje się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.  
Ad. pkt. 3 
 Stawki podatkowe na 2019 rok. 
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 Punkt został wycofany z porządku obrad ze względu na brak materiałów. 
Informacja w tej sprawie zostanie przedstawiona na komisjach oraz sesji w 
miesiącu listopadzie. 
Ad. pkt. 4 
 Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2017/18 oraz 
wyniki egzaminów zewnętrznych.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
(załącznik nr 5 do protokołu). 
Dodatkowy materiał stanowi załącznik nr 5a do protokołu. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Chciałabym zwrócić uwagę, że 
nauczanie indywidualne pochłania bardzo dużo pieniędzy, zwłaszcza w Szkole 
Podstawowej Nr 3. Niepokoi mnie również wzrost urlopów zdrowotnych wśród 
nauczycieli. Czy ma to coś wspólnego ze zwolnieniami? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Nie. Również 
zauważyliśmy ten problem. Od zeszłego roku weszły zaostrzone przepisy jeśli 
chodzi o wydawanie zaświadczeń lekarskich w związku z urlopami, ale jak widać 
nic to nie dało.  Kwota w porównaniu do lat ubiegłych wzrosła o 200 tys. zł. 
Jadwiga Figura – radna – Zwrócę uwagę na ilość nauczycieli korzystających ze 
świadczeń rehabilitacyjnych z ZUS. Liczba ta wzrosła. Z rezerwy celowej 
przenosimy 1 mln zł na oświatę, czy ta kwota jeszcze się zmieni do końca roku? 
Prosiłam kiedyś o to, aby przyjrzeć się liczbie dzieci w szkołach i liczbie 
pracowników obsługi. Czy w zestawieniu przedszkoli biorąc pod uwagę liczbę 
dzieci stanowisko intendenta jest dobrze wykorzystane?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Czy wystarczy środków? 
Październik jest dla nas ciężkim miesiącem. Dotacje przekazywane 
niepublicznym przedszkolom będą większe, jeżeli wzrosną wydatki w 
przedszkolach publicznych. Tak na pewno będzie, bo były podwyżki dla 
pracowników obsługi.  W tym roku wszedł nowy przepis o finansowaniu zadań 
oświaty, który mówi o tym, że szkoły prywatne, czyli w naszym przypadku 
stowarzyszeniowe oraz z oddziałami mistrzostwa sportowego będą otrzymywały 
dotację wyższą o przelicznik, który dla każdej gminy będzie inny. W naszej 
gminie będzie to o 20% wyższa kwota. Gmina natomiast nie otrzymała o 20% 
więcej środków na oświatę. Ministerstwo zrzuciło to na barki samorządów. 
Koszty nauczania indywidualnego oraz nauczania specjalnego – na to mamy 
środki. Jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników obsługi w placówkach 
oświatowych, to funkcjonuje ona na takim poziomie od wielu lat.  
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Jadwiga Figura – radna – Co ze środkami, które były przeznaczane na gimnazja? 
Moją wolą nie jest to, aby zwalniać pracowników obsługi, ale aby wykorzystać 
ich potencjał i sprawiedliwie podzielić obowiązki. Ilu nauczycieli spoza powiatu 
pracuje w  naszych szkołach?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Ilu pracowników spoza 
powiatu pracuje w naszych szkołach tego nie wiem. W większych miastach jest 
bardzo duży problem ze znalezieniem dyrektora szkoły oraz nauczyciela, 
zwłaszcza przedmiotów ścisłych.   
Jadwiga Figura – radna – Jaka jest skala pozyskiwania środków zewnętrznych na 
wyposażenie sal? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Co roku nasze szkoły 
składają wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i prawie każda ze szkół otrzymała takie dofinansowanie. Również 
dyrektorzy występują o środki ministerialne na lekcje basenu oraz inne zajęcia, 
również z pozytywnym efektem. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Zmiany, które proponuje ministerstwo w kwestii 
awansu nauczycieli nie zachęca, aby w przyszłości pracować jako nauczyciel. 
Zasady awansów moim zdaniem są łaskawsze dla mężczyzn niż kobiet. W 
mediach obecnie głośno jest o przeciążonych plecakach. Czy również u nas jest 
taki problem? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Realia, a rzeczywistość są 
zupełnie inne. Jest to problem występujący od lat. 
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM – Czy dyrektor ma prawo pobierać kaucje 
za szafki? Z tego co wiem to są one bezzwrotne. Na jakiej podstawie są pobierane 
i na co są przeznaczane? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Nie ma żadnej podstawy 
prawnej do pobierania kaucji za szafki. Uważam, że dyrektor nie powinien 
pobierać opłat. 
Beata Wiktorowicz – radna – Zwróciłam uwagę na wyniki egzaminów w 
Bukowcu Opoczyńskim, które również są na bardzo wysokim poziomie. Czy 
zawsze było tak dobrze, czy wyjątkowo w tym roku? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Tak dobry wynik szkoła 
w Bukowcu Opoczyńskim uzyskała w tym roku. Od kilku lat najlepszymi 
wynikami może pochwalić się również szkoła w Wygnanowie. Jeśli chodzi o 
wyniki z egzaminów, to problem jest z SP Nr 2, ale ma na to wpływ obecność 
dzieci z niepełnosprawnościami oraz dziećmi romskimi, które piszą egzaminy na 
takim samym poziomie co ich rówieśnicy.  
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Beata Wiktorowicz – radna – Uważam, że tak dobry wynik zasługuje na 
podziękowania skierowane oczywiście do dzieci, ale również do nauczycieli i 
Pani Dyrektor. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
B) Sprawozdanie z wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Opoczno na rok 2017. 
 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wdrażania Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno za rok 2017 (załącznik nr 6 do 
protokołu). 
 Opinia Komitetu Rewitalizacji przy Burmistrzu Opoczna o realizacji 
Gminnego Programu Rewitalizacji w 2017r. stanowi załącznik 6a do protokołu. 
C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Klub Sportów 
Walki „K.O. Opoczno”. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
b) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  na lata 2018-2034. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 
do protokołu). 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy zostały uruchomione 
obligacje i na co zostały przeznaczone? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Zostały uruchomione w 50%. Na razie 
przeznaczone są na spłatę bieżących faktur oraz kredytu w kwocie 950 tys. zł. 
Druga część na razie nie będzie uruchamiana. Jeżeli zajdzie taka potrzeba 
uruchomimy ją w grudniu. 
Jadwiga Figura – radna – Z tego co pamiętam to obligacje miały pójść na spłatę 
kredytu w wysokości 8 mln zł. Wspominała Pani, że nie przeszedł oceny 
formalnej wniosek na budowę sali przy SP Nr 2. Dlaczego go odrzucono? Czy 
był źle wykonany? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Głównym powodem odrzucenia wniosku było 
to, że hala nie jest osobnym budynkiem, a stanowi część szkoły. Jeśli chodzi o 
kredyt to było takie założenie, że spłacamy ten, który jest najwyżej 
oprocentowany. Chodzi o zachowanie wskaźników obsługi zadłużenia.  
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Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Z tego co pamiętam, to na sesji 
na której była podjęta uchwała o obligacjach była mowa, że przeznaczamy je na 
zadania inwestycyjne, a nie na spłatę kredytów.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Od początku zakładaliśmy w Prognozie, że 
część obligacji zostanie przeznaczona na spłatę tego kredytu w całości.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Moim zdaniem wprowadzanie nowych zadań na 
koniec kadencji jest nietaktowne. 
Jadwiga Figura – radna – Na początku na przebudowę ulic Leśnej i ul. Torowej 
mieliśmy przeznaczone 200 tys. zł. Później zostały one przeznaczone na coś 
innego. Teraz pojawia się 50 tys. zł na tą inwestycję w tym roku, a 400 tys. zł na 
rok następny. Środki miałyby być przekazane tylko na remont ul. Leśnej. Czy coś 
Pani wiadomo na ten temat?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Z tego co pamiętam to 200 tys. zł. było za małą 
kwotą na tą inwestycję. Projekt już jest i przystąpimy do ogłoszenia przetargu, 
aby jakieś prace rozpocząć już w tym roku.  
 Komisja głosami: za – 0, przeciw – 1, wstrz. – 3 negatywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
c) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 
do protokołu). 
Beata Wiktorowicz – radna – Nie rozumiem o co chodzi w związku ze zmianą 
organizacji ruchu na Osiedlu Ustronie? Nic nie słyszałam na ten temat. Bardziej 
potrzebne są tam chodniki oraz plac zabaw dla dzieci. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Słyszałam, że most w Woli Załężnej miał być 
finansowany wspólnie z powiatem. Co dalej z tym projektem? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Miało być tak, że droga zostanie przekazana dla 
powiatu i powiat wykona most, a my po części będziemy partycypować w 
kosztach. Dodatkowo powiat miałby na ten cel pozyskać dofinansowanie. Stanęło 
na tym, że droga nie została przekazana. 
Beata Wiktorowicz – radna – Pamiętam, że składałam wnioski odnośnie 
instalowania progów zwalniających oraz namalowania pasów, a nie zmiany 
organizacji ruchu na osiedlu Ustronie.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Wspominała Pani o Szkole 
Prywatnej. Proszę, aby wytłumaczyła Pani jej finansowanie. Z tego co wiem, to 
szkoła otrzymuje tyle pieniędzy z gminy ile dostajecie z Ministerstwa tak? 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie do końca. Dotacje wyliczane są w Wydziale 
Oświaty. Od tego roku wszedł przepis, który mówi o wskaźniku przez który 
dotacja jest większa dla tej szkoły. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – W dniu 27 października 
ubiegłego roku została podjęta przez Sejm  „Ustawa o finansowaniu zadań 
oświatowych” . 25 art. tej Ustawy mówi, że mają być zwiększone środki  dla 
Szkół Publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne. Wskaźnik wzrostu ma 
być wyliczony na podstawie skomplikowanego wzoru. Co wchodzi w skład 
zwiększający te środki dla szkół? Są to wydatki bieżące poniesione w roku 
bazowym, czyli w poprzednim; liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem; 
uczestników zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych; środki otrzymywane przez 
samorząd z funduszy europejskich; dochody z tytułu opłat za wyżywienie 
prowadzonych przez tą jednostkę. To wszystko podlega wyliczeniu i każda gmina 
ma ten wskaźnik inny. U nas wynosi on 1,20, czyli mamy o 20% zwiększyć środki 
dla szkół publicznych, czyli Szkół Stowarzyszeniowych oraz Szkoły Publicznej z 
Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. W zeszłym roku na ul. Partyzantów 1A 
działały dwie szkoły: Szkoła Prywatna prowadzona przez spółkę Orciuch – Pani 
Kosno, w tamtym roku natomiast powstała szkoła założona przez Pana Dariusza 
Kosno. Jest to szkoła z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Od września tego 
roku została zlikwidowana szkoła prowadzona przez spółkę, a dzieci przeszły do 
Publicznej Szkoły z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Dzieci nie płacą już 
czesnego.  Gmina zatem nie przekazuje już dotacji na Szkołę Prywatną, ale 
funkcjonowanie Szkoły Publicznej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego jest 
wyższe. Podobnie jest z przedszkolami. Jeżeli dotacja dla przedszkoli gminnych 
jest większa to również więcej otrzymują przedszkola prywatne. Stąd wzrost 
kosztów funkcjonowania szkół. Niestety nie otrzymaliśmy na to środków z 
Ministerstwa. 
Krzysztof Grabski – radny – Czyli rozumiem, że tej szkole pieniądze się należą? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Tak. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Niestety przekaz jest inny. To 
nie jest tak, że gmina daje coś za darmo. Pan Naczelnik wyjaśnił, że zależy to od 
Ministerstwa. Przelicznik wzrósł o 20% i ta szkoła otrzymuje takie środki jakie 
powinna dostać.  
Beata Wiktorowicz – radna – Czy przekształcenie Szkoły Prywatnej w Publiczną 
było zgodne z prawem? 
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Tak. Szkoła otrzymała 
zgodę Burmistrza w czerwcu tamtego roku oraz pozytywną opinię Kuratorium 
Oświaty. 
Jadwiga Figura – radna – Słyszałam, że niektóre gminy nie otrzymują 
wystarczających środków na program 500+. Czy u nas jest taka informacja, że 
gmina ma na ten cel zabezpieczyć środki własne? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nic nie wiem na ten temat. Jest to zadanie 
zlecone więc otrzymujemy w 100% środki rządowe.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Odnośnie zmiany organizacji ruchu 
na Osiedlu Ustronie. Na wniosek mieszkańców ul. Jodłowej przystąpiliśmy do 
zmiany organizacji ruchu i będzie obejmował on ul. Akacjową, ul. Świerkową, 
ul. Modrzewiową i ul. Lipową. Rzecz dotyczy strefy zamieszkania, a więc chodzi 
o to, aby zdjąć tablice „Strefa zamieszkania”, które uniemożliwiają mieszkańcom 
parkowanie na ulicach. Taki projekt organizacji ruchu został opracowany za 
kwotę 3 tys. zł. Projekt został zatwierdzony przez Starostę i kolejnym krokiem 
będzie jego realizacja.  Kosztorys inwestorski to kwota 14 tys. zł. Będzie się to 
wiązało z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Zmiana powinna być 
wprowadzona do dnia 30 listopada.  
Beata Wiktorowicz – radna – Ja nie zgłaszałam takich wniosków. Mówiłam o 
progach zwalniających na ul. Akacjowej oraz o pasach na ul. Świerkowej. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Oczywiście pasy na ul. Świerkowej 
zostaną namalowane. Co do progów zwalniających, to w tym momencie nie 
mamy na nie środków. Jeśli chodzi o literkę „O” to na jej montaż zostało 
przeznaczone 9 tys. zł. Litera ta została wypalona podczas święta ceramiki i 
będzie umieszczona na fundamencie przy ul. Biernackiego na wysokości 
ogrodzenia przy ZSS Nr 1. Zamysł jest taki, aby podczas kolejnych świąt ceramiki 
wypalano kolejne litery, które ułożą się w nazwę miasta.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Zastanawiam się, czy stać nas na 
takie wymysły. Staramy się o to, aby powstawały place zabaw, a tu przeznaczamy 
9 tys. zł, aby ustawić literkę. Nie rozumiem tego. 
Jan Stępień – radny – Mamy zadłużenie, dużo niezrealizowanych zadań 
inwestycyjnych, a pozwalamy sobie na takie wymysły.  
Jadwiga Figura – radna – Być może na takie pomysły można by znaleźć 
sponsorów. Byłoby to dobre rozwiązanie. Czy jest szansa, aby na ul. Długiej z ul. 
Krasickiego również pojawiło się przejście dla pieszych, a także na ul. 
Powstańców Wielkopolskich? 
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Na ul. Świerkowej jest o tyle prosta 
sytuacja, że mamy zaakceptowany projekt i należy je tylko namalować. Inne 
przejścia wymagają zaprojektowania. Ponadto, to Komisja Bezpieczeństwa 
decyduje o tym, czy przejście w danym miejscu jest zasadne. Trudno mi 
powiedzieć, czy wniosek zostanie zaaprobowany przez Komisję, ale jeżeli jest 
taka potrzeba to oczywiście zgłaszamy.  
Beata Wiktorowicz – radna – Czy według Pana zmiana organizacji ruchu na 
Osiedlu Ustronie ułatwi, czy utrudni życie mieszkańcom? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Moim zdaniem zdecydowanie 
ułatwi. Chcemy w przyszłości w kolejnych częściach osiedla wprowadzić taką 
organizację. Problem może pojawić się wtedy, kiedy będzie trzeba odśnieżać. 
Mieszkańcy powinni zdawać sobie z tego sprawę. 
Beata Wiktorowicz – radna – Z tego co wiem to mieszkańcy ul. Jodłowej oczekują 
placu zabaw, a nie zmiany organizacji ruchu za 14 tys. zł. 
Jan Stępień – radny – Przejazd kolejowy w Ogonowicach – jest tam umieszczony 
znak „Stop”, ale moim zdaniem to niewystarczające, zwłaszcza dla kierowców 
dużych samochodów. Proszę, aby mieszczono lustro drogowe od strony Opoczna. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Jest to droga wojewódzka, dlatego 
proszę o wniosek na piśmie od Pana radnego oraz innych zainteresowanych osób. 
Następnie przekażemy go do zarządu dróg wojewódzkich. 
Jadwiga Figura – radna – Mieszkańcy Kraśnicy oraz Bukowca Opoczyńskiego 
zwracają uwagę na dużą liczbę wypadków na skrzyżowaniu w Bukowcu 
Opoczyńskim. Być może również należy zwrócić się z zapytaniem do Komisji 
Bezpieczeństwa o możliwości rozwiązania tego problemu tak, aby wypadków 
było jak najmniej. 
Beata Wiktorowicz – radna – Mamy zapis, że w tym roku przeznaczamy 50 tys. 
zł na przebudowę ul. Wałowej. Co będzie realizowane za tą kwotę? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI -  Na przebudowę ul. Wałowej został 
opracowany projekt techniczny ok. trzech lat temu. Obecnie czeka on na 
realizację. Ulica ta była objęta wnioskiem na dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Łódzkiego, który mówił o 
kompleksowym zagospodarowaniu zalewu. Niestety projekt nie otrzymał 
dofinansowania, ale mamy dokumentację techniczną i teren wokół zalewu należy 
uporządkować. Dokumentacja jest opracowana w zakresie budowy nawierzchni 
asfaltowej, jednostronnego chodnika od strony posesji oraz płyt ażurowych jako 
miejsc postojowych od strony zalewu. Koszt przebudowy to ok. 1 mln zł. Kwota 
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50 tys. zł, została przeznaczona w tym roku, ponieważ żaden wykonawca nie 
przerobi tych pieniędzy, jeżeli podpiszemy umowę pod koniec listopada. 950 tys. 
zł zostały zapisane w WPF z terminem wykonania zadania 31 maj 2019r. Jest to 
niezbędna droga do zrealizowania.  
Krzysztof Grabski – radny – Od której strony będzie chodnik? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Od strony posesji. Będzie to opaska 
o szerokości 1,5 m. 
Krzysztof Grabski – radny – Moim zdaniem należałoby pomyśleć, aby uzbroić 
ten teren w niezbędne media. 
 Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 4 przyjęła do wiadomości 
projekt uchwały. 
d) Zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. SiOL – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 10 do protokołu). 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Mówiła Pani, że propozycja jest 
aby odległość zwiększyć do 30 m, ale dlaczego nie 40 m lub 50 m? Czy wie Pani, 
ile jest punktów, które nie będą spełniały tych kryteriów? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. SiOL – Jeśli chodzi o 30 m to taką 
odległość zaproponowało Kierownictwo gminy. Jet to również odległość, którą 
akceptują Służby Prawne Wojewody. Nie mam orientacji odnośnie ilości 
punktów, które nie będą spełniały tych kryteriów. 
 Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 6 przyjęła do wiadomości 
projekt uchwały. 
e) Zmiany uchwały Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 
czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Opoczno.  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ  - przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 11 do protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – Mieszkańcy proszą, aby przy naszym wysypisku 
powstał punkt odbioru papy. Mieszkańcy ul. Krasickiego proszą o przycięcie 
wierzby, która stwarza niebezpieczeństwo. Czy gmina podejmuje działania w 
związku z obecnością lisów w Opocznie oraz okolicach? 
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Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Jadąc obwodnicą Opoczna w 
stronę Radomia zakład WIS wyrzuca tam swoje odpady, co ma negatywny skutek 
dla drzew. Jest to za nowym zakładem. Czy coś wiadomo na ten temat? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ  - Lisy są sprawą kół łowieckich. 
Jeśli chodzi o odbiór papy to nasze składowisko zajmuje się odbiorem odpadów 
komunalnych, a papa jest odpadem niebezpiecznym. Gdybyśmy chcieli 
uruchomić taki punk, musielibyśmy uzyskać pozwolenie na składowanie 
odpadów niebezpiecznych. Jeśli chodzi o WIS – prowadzone jest postepowanie 
w tej sprawie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Poinformujemy o wynikach postepowania. 
Beata Wiktorowicz – radna – Czy mieszkańcy otrzymają worki żółte i czerwone? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ  - Tak.  
Jadwiga Figura – radna – Z moich obserwacji wynika, że niewiele poprawiło się 
jeśli chodzi o nieczystości pozostawiane na chodnikach przez psy. Moim zdaniem 
to wina mieszkańców, którzy nie dbają o to.  
 Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
f) Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie. 
Jacenty Lasota – Naczelnik wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 12 do protokołu). 

 Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
g) Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie. 
 Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
h) Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie. 
 Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
i) Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie. 
 Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 

Ad. pkt. 5. 
 Zapytania i wolne wnioski. 
 Komisja widzi konieczność budowania kanalizacji na terenie gminy w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców przed 
skażeniami wody. 
Radna Jadwiga Figura: 
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 - w imieniu mieszkańców prosi o remont ul. Kolejowej, 
- prosi o zainstalowanie lamp na łączniku ul. Długiej - ul. Kolejowej oraz naprawę 
mostka znajdującego się przy tych ulicach, 
- prosi o plac zabaw na ul. Małachowskiego – ul. Krasickiego, 
- uważa za konieczne wyłożenie alejek na cmentarzu przy ul. Granicznej kostką 
brukową. 
Radny Krzysztof Grabski: 
- prosi o odpowiedź na pytanie zadane na sesji Rady Miejskiej w miesiącu 
sierpniu w sprawie przejazdu samochodu służbowego OSP nad morze w dniu 28 
- 29 czerwca br. (cel oraz koszty przejazdu), 
- prosi o przygotowanie informacji na sesję Rady Miejskiej w sprawie ilości 
kilometrów przejechanych przez samochody służbowe OSP oraz samochód 
będący na wyposażeniu MDK w miesiącach sierpniu i wrześniu. 
Radny Jan Stępień: 
- wnioskuje o zainstalowanie lustra drogowego na przejeździe kolejowym w 
miejscowości Ogonowice od strony Opoczna. 
 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła 
posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.30 

 
 
      Przewodnicząca Komisji 
      Alicja Szczepaniak 
 
 
 
Protokołowała: 
A. Firmowska 
 


