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PROTOKÓŁ  NR 10/18 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
z dnia 4 października 2018r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Mieczysław Wojciechowski - 
Wiceprzewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 
2. Czystość i porządek w gminie. 
3. Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
4. Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2019 rok. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
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. 
 Wiceprzewodniczący poinformował o wycofaniu z porządku obrad komisji 
oraz sesji punktu w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok. 
Punkt ten zostanie zrealizowany podczas sesji w miesiącu listopadzie. 
 Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia. 
Ad. pkt. 1  
 Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 8/18 z dnia 28 
sierpnia 2018r. oraz Nr 9/18 z dnia 19 września 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. 
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Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokół w 
wersji przedłożonej z dnia 28 sierpnia 2018r. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 8/18  z dnia 28 sierpnia 2018r. 
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokół w 
wersji przedłożonej z dnia 19 września 2018r. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 9/18  z dnia 19 września 2018r. 
Ad. pkt. 2. 
 Czystość i porządek w gminie. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację 
(załącznik nr 4 do protokołu). 
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie (załącznik nr 4a do 
protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Na poprzednich Komisjach przewijał się temat 
dzikich wysypisk śmieci, a zwłaszcza wysypiska w Mroczkowie Gościnnym. Czy 
sprawa została wyjaśniona? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Było prowadzone 
postepowanie przez policję. Winowajcy zostali znalezieni i teren został przez nich 
oczyszczony. 
Tomasz Kopera – radny – Pomiędzy obwodnicą Opoczna, a nowo powstałym 
zakładem WIS są składowane odpady, które szkodzą środowisku. Czy gmina ma 
wiedzę, czy zakład ma pozwolenie na składowisko takich odpadów? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Składowisko znajduje się na 
terenie WIS. Postepowanie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska. Jak otrzymamy wyniki to oczywiście poinformujemy Państwa.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy są informacje o powstawaniu nowych 
wysypisk? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Na razie nie ma. Chcemy takie 
sprawy likwidować w zarodku. Współpracujemy w tym zakresie ze Strażą 
Miejską. Również mieszkańcy często zgłaszają takie interwencje. Wtedy 
jedziemy i sprzątamy. Obowiązek posprzątania terenu leży po stronie właściciela, 
więc jeżeli jest to na terenie prywatnym to sprząta właściciel. 
Tomasz Kopera – radny – Jeżeli mówimy o dzikich wysypiskach na terenach 
lasów to ciekawym rozwiązaniem tego problemu w powiecie łódzkim wschodnim 
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jest postawienie tablicy z informacją, że teren jest monitorowany. Zauważyłem, 
że od tego czasu nie mają tam już problemu z dzikimi wysypiskami. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Pomysł jest dobry, ale możemy 
tak zrobić wyłącznie na terenach gminy, a nie prywatnych. Głównie śmieci 
wywożone są właśnie na tereny prywatne. 
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Kto zajmuje się 
opróżnianiem koszy na przystankach? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Gmina wspólnie z PGK. 
Wczoraj kosze zostały opróżnione. 
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Chciałbym, aby 
od Komisji wyszedł wniosek o zobowiązanie Burmistrza do zakupu ciągnika oraz 
kosiarki bijakowej. Moim zdaniem jest taka konieczność, ponieważ zawsze na 
początku sezonu koszone jest miasto, a dopiero około lipca – sierpnia kosiarka ta 
udaje się do miejscowości wiejskich. Moim zdaniem jest to zbyt późno.  
Jarosław Jurowski – radny – Termin składania wniosków do budżetu był do 30 
września. Poza tym moim zdaniem jest to zbyt duży wydatek.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ  - Koszt takiej inwestycji to ok. 
200 tys. zł. Sam ciągnik kosztuje 120 tys. zł, natomiast kosiarka ok. 80 tys. zł. 
Jarosław Jurowski – radny – Moim zdaniem powinniśmy zrobić to dwuetapowo. 
Najważniejsza jest w tym momencie kosiarka. Wniosek jest słuszny, ale będzie 
problem z wygospodarowaniem tych pieniędzy. Najważniejszą sprawa dla gminy 
w tym momencie są drogi. Mieszkańcy na wsiach po 20 lat czekają na nie, 
podobnie jest na Osiedlu Milenijnym. Na tym musimy się skupić. 
  Komisja złożyła wniosek, aby w nowym roku budżetowym zabezpieczyć 
środki na zakup kosiarki bijakowej. 
 Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 3. 
 Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. SiOL – przedstawiła informację 
(załącznik nr 5 do protokołu). 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4.  
 Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
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A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2017/18. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
(załącznik nr 6 do protokołu). 
Dodatkowy materiał stanowi załącznik nr 6a i 6b do protokołu. 
Elżbieta Dorocińska – radna – W materiałach mamy podaną kwotę dotyczącą 
nauczania indywidualnego, a ilu to jest uczniów? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Nie jestem w stanie na tą 
chwilę powiedzieć. Co dwa tygodnie  składany jest nowy wniosek. Bardzo 
poważną sprawą od zeszłego roku jest to, że nauczanie indywidualne nie może 
odbywać się w szkole. Dotyka to zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych, które 
powinny mieć kontakt z rówieśnikami, nauczycielami i powinny się integrować.  
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji  - W którym roku 
powstało Liceum Samorządowe? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Myślę, że ok. 20 lat temu. 
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Prowadzenie 
szkół średnich jest zadaniem powiatu i tak powinno być w tym przypadku. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu  - Jest to zadanie powiatu, 
ale musimy zwrócić uwagę na to, że w ZSS NR 1 w szkole średniej jest obecnie 
365 uczniów. Gdzie ta młodzież miałaby się podziać? Nie ma miejsca w szkołach 
powiatowych. Dobrze, że ta szkoła powstała. 
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Obecnie nie 
dokładamy do tej szkoły, ale w poprzednich latach dokładaliśmy nawet 100 tys. 
zł. Szkoła ta jest przepełniona. Dzieci uczą się w suterenach. W liceum jest 13 
klas i gdyby nie było tego liceum dzieci z podstawówki miały by więcej miejsca 
do nauki. Jest tam dwuzmianowość, co wynika z braku dostępu do sal. Moim 
zdaniem wraz z powiatem powinniśmy się zastanowić co dalej z tym zrobić. Być 
może należy wybudować nowy budynek dla tego liceum.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Był czas, że szkoła liczyła 
2,5 tys. uczniów. Głównym powodem dwuzmianowości było to, że poprzednia 
Dyrekcja przyjmowała wszystkie dzieci z miejscowości wiejskich. Szkoła była 
przepełniona. Od kilku lat staramy się ograniczyć przyjmowanie dzieci z innych 
szkół miejskich i wiejskich.  
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Jak Państwo 
wiecie od pół roku walczę o dodatkowy autobus dla dzieci z Kruszewca do szkoły 
w Libiszowie. Niestety nie udało się. Nie można nawet przesunąć wcześniejszego 
autobusu 15 minut później bo Pani Dyrektor ZSS Nr 1 nie może przesunąć zajęć 
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15 min później. Zapowiadana jest reorganizacja dowozu dzieci i mam nadzieję, 
że wtedy uda się osiągnąć kompromis.  
Marek Wijata – Sołtys Sołka – Przy SP w Bielowicach od strony zachodniej 
przewrócona jest część płotu. Czy można coś z tym zrobić? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Zwracałem już uwagę w 
tej sprawie Pani Dyrektor, że plac szkolny musi być ogrodzony. Obowiązkiem 
Dyrekcji jest zadbać o bezpieczeństwo dzieci.  
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
B) Sprawozdanie z wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Opoczno na rok 2017. 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił sprawozdanie 
(załącznik nr 7 do protokołu). 
 Opinia Komitetu Rewitalizacji przy Burmistrzu Opoczna o realizacji 
Gminnego Programu Rewitalizacji w 2017r. stanowi załącznik 7a do protokołu. 
Tomasz Kopera – radny – Jakiś czas temu prosiłem w Starostwie o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, ile w tym roku oraz ubiegłym udzielono pozwoleń na 
budowę domów jednorodzinnych w mieście Opoczno. Otrzymałem odpowiedź, 
że w 2018 roku było ich 14, natomiast w 2017r. – 18. Wynika z tego, że miasto 
ma deficyt terenów pod budownictwo jednorodzinne, nie rozwija się. Obserwując 
sytuację to cały ciężar miasta,  usługi, działalności gospodarcze przesuwają się w 
stronę ulicy Westerplatte. Uważam w związku z tym, że zasadnym byłoby 
uruchomienie procesów scaleniowych pod budownictwo. Teren pomiędzy ul. 
Westerplatte, ul. Ceramiczną, a ul. Jana Pawła II jest przeznaczony na ten cel, ale 
wymaga on procesów scalania. Priorytetem następnej rady powinno być 
utworzenie osiedla na tych terenach. Musi na teren miasta wrócić budownictwo 
mieszkaniowe.  
Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Klub Sportów 
Walki „K.O. Opoczno”. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 
8 do protokołu). 
 Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
b) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  na lata 2018-2034. 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 
do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Dłuższy czas przygotowywany był projekt na 
dofinansowanie do budowy Sali sportowej przy SP Nr 2. Dlaczego nie został on 
zaakceptowany? Jeśli chodzi o świetlicę wiejską w Sitowej, to z tego co pamiętam 
projekt miał być wykorzystany również w innych miejscowościach. Z czego 
wynika, że obecny koszt jest dużo wyższy niż zakładano wcześniej? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Powód odrzucenia projektu budowy Sali przy 
SP Nr 2 był taki, że nie jest to osobny budynek, a połączony ze szkołą. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Procedowaliśmy jednocześnie dwa projekty. 
Jeden to był projekt pasywny Hali Sportowej przy SP Nr 2, który nie przeszedł 
oceny formalnej. Drugi projekt dotyczył PPP i w jego skład wchodziła również 
termomodernizacja Sali sportowej przy szkole Nr 2. Sala ta zostanie gruntownie 
wyremontowana. Jesteśmy na razie na etapie wyboru oferenta.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Pierwotny projekt techniczny, który zrobiony 
był parę lat temu był za dużo większą kwotę. Później mówiono, aby te świetlice 
były mniejsze. Projekt został zmieniony, tak aby świetlica była mniejsza. Na 
pewno za kwotę 300 tys. zł była niewielka szansa, aby świetlica powstała.  
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – W WPF jest 
zakwalifikowanych 8 ulic do realizacji na 2019 rok za kwotę 5,5 mln zł. Czy 
wszystkie te ulice znajdą się w budżecie na przyszły rok?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy  - Powinny znaleźć się w budżecie wszystkie te 
ulice. Jeżeli chodzi o ul. Szkolna to wiem, że miał być napisany wniosek o 
dofinansowane ze środków zewnętrznych.  
Jarosław Jurowski – radny – Jestem zaniepokojony tym, że droga w Brzustówku 
została przeniesiona do realizacji na 2022 – 2023. To jest nie do zaakceptowania. 
Po co oszukujemy ludzi, że ta droga zostanie zrobiona?  Może powinniśmy zrobić 
tą drogę tańszym kosztem, poprzez powierzchniowe skrapianie. Ludzie nie mogą 
dojechać do swoich posesji. Nie może tak być. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Już wielokrotnie poruszałam ten temat. Podjęłam 
wraz z Sołtysem wsi Brzustówek rozmowy z Panem Burmistrzem. Nie przyniosły 
one żadnych skutków. Mam tylko nadzieję, że przyjdą inne czasy i pewne 
rozwiązania będą realizowane na wsiach. Żałuję, że nie daliśmy szansy 
wypowiedzieć się mieszkańcom gminy odnośnie jej podziału na miejską                                
i wiejską. 
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Jarosław Jurowski – radny – Nie wracajmy do podziału gminy. Należy sobie 
przypomnieć jak to wyglądało w poprzedniej kadencji. 
Wiesław Wołkiewicz – radny – Dzisiaj podział gminy nic by nie zmienił, a wręcz 
przeciwnie. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Mówimy o tym, co zadziało się pod Pana rządami. 
Mam żal, że nie dopełnił Pan swoich obowiązków. 
 Komisja głosami: za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
c) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018. 

 Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 
do protokołu). 
 Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
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 11 do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy jeżeli zmienimy odległości, to jakieś punkty 
zostaną zamknięte? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. SiOL – Jeżeli będzie ta odległość 
mniejsza to myślę, że tak. Koncesja wydawana jest na 4 lata. Jeżeli firma będzie 
ubiegała się o przedłużenie, wtedy może jej nie otrzymać ze względu na 
niezachowanie odległości. 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
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 12 do protokołu). 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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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 13 do protokołu). 

 Komisja głosami: za – 4, 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. 6. 
 Zapytania i wolne wnioski. 
Marek Wijata – Sołtys Sołka – Czy wiadomo coś na temat budowy drogi w Sołku 
w stronę cmentarza? Czekamy na nią od 15 lat. Jest tam 1200m do wykonania. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Nie znam szczegółów, ale z tego co 
pamiętam projekt opracowany przez sołectwo jest bardzo kosztowny w 
wykonawstwie. Należałoby podjąć rozmowy, aby umieścić projekt w planie 
inwestycyjnym na następne lata np. w etapach. 1200 m to duży odcinek, ale 
myślę, że można go wykonać nowa metodą powierzchniowego skraplania. Należy 
rozpocząć rozmowy być może od jakiegoś krótszego odcinka np. 200m od drogi 
powiatowej do cmentarza.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Sołtys już dość długo walczy o tą drogę. Moim 
zdaniem drogi dojazdowe do posesji, czy do cmentarza jak w tym przypadku, 
można zrobić tańszym kosztem poprzez skrapianie i będzie to dobre rozwiązanie. 
Jest to droga ważna dla lokalnej społeczności i mieszkańcy stanowczo za długo 
czekają na nią. 

 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął 

posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.30 
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      Wiceprzewodniczący Komisji 
      Mieczysław Wojciechowski 
 
 
 
Protokołowała: 
A. Firmowska 
 


