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PROTOKÓŁ  NR 4/18 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
z dnia 18 kwietnia 2018r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Wiesław Turek - Przewodniczący 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 protokołu z miesiąca marca br. 
2. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                    

w Opocznie.  
3. Opieka zdrowotna w szkołach.  
4. Organizacje pozarządowe – wydatki.  
5. Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony 

przeciwpożarowej – sprawozdanie finansowe.  
6. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji                     
i powitał wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
(załącznik nr 3 do protokołu). Brak zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia. 

 
Ad. pkt.1 

Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 3/18 z dnia 21 marca 2018r. był 
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny 
na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołu.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 21 marca 2018r.  

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 3/18  z dnia 21 marca 2018r. 
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Ad. pkt. 2. 
Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Opocznie. 
 

Elżbieta Karbownik – Księgowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – przedstawiła informacje (załącznik nr 4 i 5 do 
protokołu). 
Anna Wolowska – radna – Czy kuratorzy i asystenci odwiedzają te same rodziny 
i czy rodziny są powiadamiane, że odwiedzi ich asystent? 
Elżbieta Karbownik – Księgowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Nie zawsze jest taka potrzeba, żeby do rodziny wchodził 
kurator, ale zdarza się że tak. Na asystenta rodzina musi wyrazić zgodę. Jeśli ją 
wyrazi to asystent odwiedza rodzinę bez uprzedzenia. Może wejść o każdej porze, 
ma nienormowany czas pracy.  
Anna Wolowska – radna – W materiale jest taki zapis, ż zespół interdyscyplinarny 
zakończył współpracę z rodziną ze względu na brak efektów. Co to znaczy? Może 
należałoby zmienić asystenta? 
Elżbieta Karbownik – Księgowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Jeśli rodzina sobie nie życzy asystenta, w rodzinie nic 
się nie zmienia, rodzina rezygnuje z naszej pomocy to wycofujemy się. Ten zapis 
znaczy, że służby wykorzystały swoje możliwości i zaprzestają pracy z rodziną.  
Jadwiga Figura – radna – W materiale jest zapis, że liczba rodzin którym 
udzielono pomocy z powodu bezdomności wynosi 39? 
Elżbieta Karbownik – Księgowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Według ustawy 1 osoba to już jest rodzina.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 3 
Opieka zdrowotna w szkołach.  

 
Radni zapoznali się z materiałem z ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie (załącznik 
nr 6 do protokołu),  NZOZ „Vita-Med” (załącznik nr 7 do protokołu) oraz 
Starostwa Powiatowego w Opocznie (załącznik nr 8 do protokołu). 
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Co znajduje się w szkolnej apteczce? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – W każdej szkole musi być 
apteczka. W apteczce są tylko środki opatrunkowe. W razie wypadku Dyrektorzy 
są zobligowani powiadomić Pogotowie. W ubiegłym roku został złożony wniosek 
o 7 tys. zł na gabinet lekarski w Szkole w Libiszowie, ale niestety nie przeszedł.  
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Czy w szkołach przeszkoleni są  
nauczyciele do udzielenia pierwszej pomocy? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Z udzielenia pomocy 
przedmedycznej przeszkoleni są wszyscy nauczyciele.  
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Czy w szkołach występują przypadki 
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wszawicy? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Cały czas.  
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Jaka jest tego przyczyna? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Są też dzieci zaniedbane. 
Kolejny problem to odmowy szczepień dzieci.  
Ryszard Starus – radny – Czy w szkole jest możliwość leczenia zębów przez 
stomatologa? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Jeśli jest gabinet w szkole 
to tak, ale jak nie ma gabinetu to dzieci muszą chodzić do stomatologa w mieście, 
niekoniecznie prywatnie.  
Andrzej Pacan – radny – Po co zatrudniać stomatologa, żeby tylko obejrzał, 
szkoda pieniędzy, powinno się wrócić do tego co było dawniej. Były gabinety 
stomatologiczne w szkołach i zęby były leczone na miejscu.  

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 4 
Organizacje pozarządowe – wydatki.  
 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację /załącznik nr 9 do protokołu/. 
Jadwiga Figura – radna – Różne są kwoty wynagrodzenia terapeuty. Z czego to 
wynika? Drugie pytanie dotyczy Fundacji STOJA dowóz uczestników – czy w 
przypadku uczestników spoza Gminy Opoczno to czy te inne Gminy partycypują 
w kosztach?  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –  
Jeśli chodzi o koszty transportu to cały czas Gminy partycypują w kosztach. Coraz 
mniej jest osób, które dojeżdżają spoza Gminy gdyż powstaje coraz więcej takich 
Ośrodków na terenie innych Gmin.  Wynagrodzenie terapeutów zależy od zakresu 
pracy. Mamy widełki odgórne określone przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na tej podstawie są zawierane 
umowy. 
Andrzej Pacan – radny – W materiale jest wymieniona Fundacja Interregion w 
punkcie „Wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży” - kwota 20 tys. zł. Chciałbym dowiedzieć się nieco więcej 
na ten temat. Z tego co wiedziałem to Fundacja nie prowadziła żadnej świetlicy.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
W 2017r roku Fundacja Interregion realizowała zadanie w formie świetlicy dla 
20 dzieci. Sprawozdanie złożyli w terminie, zadanie zostało zrealizowane.  
Andrzej Pacan – radny – W którym miejscu prowadzona była ta świetlica? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
Na ulicy Sobieskiego.   

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
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Ad. pkt. 5 
Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony 
przeciwpożarowej – sprawozdanie finansowe.  

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację /załącznik nr 9 do protokołu/. 
Ponadto radni zapoznali się z materiałem z Zarządu Miejskiego Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Opocznie /załącznik nr 10 do protokołu/. 
Wiesław Turek – Przewodniczący – Czy ekwiwalent jest na stałym poziomie czy 
rośnie w zależności od ilości zdarzeń? 
Dariusz Rzepka - OSP - Zdarzeń jest o ponad 25%, a ekwiwalent jest na stałym 
poziomie. W straży zrzeszonych jest 350 osób, około 250 może brać udział w 
akcjach ratowniczo-gaśniczych. Mamy 16 samochodów strażackich.  
Wiesław Turek - Przewodniczący – Czy za udział w akcjach profilaktycznych np. 
zbieranie butelek nad rzeką otrzymujecie ekwiwalent? 
Dariusz Rzepka - OSP - Nie otrzymujemy żadnego ekwiwalentu i nie będziemy 
ubiegać się o to. Robimy to społecznie.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – W niektórych Gminach jednostki 
występują z Krajowego Systemu Ratownictwa, ze względu na brak obsady. Jak 
jest u nas? 
Dariusz Rzepka - OSP - U nas poziom wyszkolenia i zasobność jest duża. Staramy 
się zachęcać młodych ludzi. Podejmujemy działania promocyjne.  
Wiesław Turek - Przewodniczący – Z czego wynika ekwiwalent 11 zł za 1 h? 
Dariusz Rzepka - OSP - Wynika on z rozporządzenia i ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 6 
Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  

 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawiła informację (załącznik 
nr 11 do protokołu).  
Marek Ksyta – Prezes ZEC w Opocznie – przedstawił informację (załącznik nr 
12 do protokołu). 
Ponadto radni zapoznali się z materiałem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Łodzi (załącznik nr 13 do protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – Proszę pamiętać, że odlewnia najbardziej zanieczyszcza 
powietrze w Opocznie. Na Komisji Komunalnej padł wniosek, aby na sesję 
zaprosić właścicieli WIS-u.  

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
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Ad. pkt. 7 
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
A) Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem 

przestępczości wśród nieletnich. 
 
Radni zapoznali się z materiałem z Komendy Powiatowej Policji (załącznik nr 14 
do protokołu), Prokuratury Rejonowej w Opocznie (załącznik nr 15 do protokołu), 
Sądu Rejonowego w Opocznie (załącznik nr 16 do protokołu) oraz Straży 
Miejskiej w Opocznie (załącznik nr 17 do protokołu). 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 
B) Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy 

Opoczno w kontekście bezpieczeństwa. 
 
Jarosław Bielecki - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego 
Starostwa Powiatowego - przedstawił informację /załącznik nr 18 do protokołu/. 
Ponadto radni zapoznali się z materiałem z Komendy Powiatowej Policji w 
Opocznie /załącznik nr 19 do protokołu/. 
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Jak w sposób praktyczny się to 
odbywa? Jaki jest tryb składania wniosków w sprawie organizacji ruchu 
komunikacyjnego? Jak często odbywają się posiedzenia Komisji? Co jest w 
kompetencjach Komisji Bezpieczeństwa? 
Jarosław Bielecki - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego 
Starostwa Powiatowego – Starosta jako zarządca ruchu na terenach dróg 
powiatowych i gminnych zajmuje się zarządzaniem i organizacją ruchu. Komisja 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Staroście działa na wniosek zarządcy 
drogi. Takich wniosków jest najwięcej. Powoływana jest Komisja, w skład której 
wchodzi przedstawiciel zarządcy ruchu - Starosty, przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Policji Wydziału Ruchu Drogowego i przedstawiciel Zarządcy 
Drogi. Odbywa się posiedzenie wyjazdowe i badamy na gruncie jak to wygląda. 
Starosta też ma uprawnienia, aby zadziałać samodzielnie, może zauważać 
problemy i kierować pytania do zarządcy. Starosta jako organ zarządzający dwa 
razy do roku objeżdża wszystkie drogi powiatowe i gminne celem sprawdzenia 
prawidłowości oznakowania pionowego i poziomego i całej infrastruktury 
drogowej. Z tego powstają protokoły, które są przekazywane zarządcy drogi do 
zrealizowania. 
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Nie ma możliwości zgłoszenia przez 
mieszkańca wniosku bezpośrednio do Komisji Bezpieczeństwa? 
Jarosław Bielecki - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego 
Starostwa Powiatowego - Może obywatel do nas zgłaszać. My powołujemy 
Komisję, w skład której wchodzi automatycznie zarządca drogi, gdyż to on musi 
dokonać zmian na swój koszt.    
Ryszard Starus – radny – Jest taki znak, który preferuje pieszych ponad 
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samochody. Dotyczy to dróg osiedlowych. 
Jarosław Bielecki - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego 
Starostwa Powiatowego - Dotyczy to strefy zamieszkania. Taką strefę trzeba 
wyznaczyć. Większe prawa ma w niej pieszy, a samochód musi dostosować się 
do ruchu pieszego.  
Ryszard Starus – radny – Jeśli te znaki nie mają zasadności bytu lub są 
lekceważone to należy je usunąć.  
Jarosław Bielecki - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego 
Starostwa Powiatowego – Wszyscy użytkownicy dróg powinni się do niego 
stosować. W strefie zamieszkania parkowanie jest dopuszczalne tylko w 
miejscach do tego wyznaczonych. Tu jest rola Policji, by nakładać mandaty. Jeśli 
natomiast mieszańcy uznają, że znak jest zbędny to mogą wystąpić do zarządcy 
drogi z wnioskiem o jego usunięcie. 
Jadwiga Figura – radna – Zgłaszam wniosek, aby podjąć stosowne działania w 
związku z tym, że na przystanku przy ul. Perzyńskiego nawierzchnia i chodnik są 
w fatalnym stanie, co stwarza zagrożenie. 
Jarosław Bielecki - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego 
Starostwa Powiatowego – To droga wojewódzka, więc nie jest to w naszej 
jurysdykcji, zaś właścicielem przystanku jest Gmina Opoczno.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  
na lata 2018 – 2029; 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 20 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 2, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018, 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 21 
do protokołu). 
Krzysztof Grabski – radny – Dlaczego rezygnujemy z termomodernizacji 
budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – Naczelnik Wydziału Techniczno-
Inwestycyjnego tłumaczył, że w tym roku nie zdążymy tego wykonać. Potrzebna 
jest zmiana audytu energetycznego. To wymaga również dłuższego czasu. Na 
czas remontu musimy wykwaterować 25 rodzin i znaleźć im mieszkanie na ten 
czas.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Po analizie dokonanej przez 
Naczelnika Snopczyńskiego Burmistrz podjął decyzję, aby środki przesunąć na 
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ul. Staropiotrkowską. Jest to jednak rzecz ruchoma, gdyż na tę ulice staramy się 
również o środki od Wojewody, z WFOŚ je mamy.  
Jadwiga Figura – radna – Na jakim etapie są podwyżki dla pracowników obsługi? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – Centrum Usług Wspólnych analizuje plany 
finansowe jednostek i szuka środków. Ze wstępnych danych wynika, że środki by 
się znalazły.  
Jadwiga Figura – radna – Na jakim etapie jest remont bazarku? W kwietniu miały 
być wykonane pierwsze prace. Remont jednego punktu wyniesie ok 40 tys. zł, nie 
każdego stać na taki wydatek. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – W tym tygodniu do 
przedsiębiorców wzdłuż litery L poszły porozumienia. Do 30 kwietnia mają je 
podpisać. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem, że 80% kupców 
podpisze to porozumienie. Jak wrócą porozumienia zaczynamy prace.  
Krzysztof Grabski – radny – W ZSS Nr 3 jest 4 Dyrektorów – 1 Dyrektor i 3 
Zastępców? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Mam informację, że 1 z 
Wicedyrektorów dostał wypowiedzenie, ale szczegółów nie znam.  
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Przy inwestycji na ul. Łaziennej 
proszę pomyśleć, aby przy dawnej łaźni zrobić nowe ogrodzenie. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Rozmowy na ten temat były. 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite rozebranie ogrodzenia, ale 
mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić, gdyż mają tam ogródki. N razie temat 
zostawiłam, ale pamiętajmy że w budżecie mamy 50 tys. zł na pomieszczenia 
gospodarcze tzw. komórki w sąsiedztwie. Przy realizacji tej inwestycji postaramy 
się rozebrać tamto ogrodzenie i zastosować inne.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu - W ZSS Nr 3 będzie 1 
Dyrektor i 2 Zastępców, ale na dziś jest 3 Zastępców.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 2, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 

 
c) przystąpienia do uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej 
obszar położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 22 do protokołu). 
Ryszard Starus – radny - Na czym polega wyjątkowość uchylenia planu? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Wcześniej Sądy 
Administracyjne orzekały, że nie ma podstawy prawnej, żeby Rada uchylała 
plany miejscowe. W roku 2011 zapadł wyrok inny Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, który określił, że uchylenie planu mieści się w pojęciu 
zmiany planu. Próbujemy tą ścieżkę jako pierwsi w województwie łódzkim. 
Zobaczymy jak Wojewoda do tego podejdzie.  
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Decyzja o tym, żeby uruchomić 
procedurę uchylenia części planu jest następstwem wniosku inwestora. 
Deweloper chce pobudować tam blok wielorodzinny dla 30 rodzin. Kierownictwo 
Urzędu idzie w kierunku współpracy z przedsiębiorcą. Ponieważ jednak jest tu 
uchwalony plan miejscowy przy zmianach którego będzie potrzeba uchwalenia 
od nowa studium, więc koszty są ogromne. Naczelnik oszacował, że to byłaby 
kwota ok. 90 tys. zł, przy czym na ten rok 50 tys. zł, reszta w przyszłym. Jest 
światełko, że uchylając ten plan dokonamy zmian bez zaangażowania tych 
pieniędzy, ale jest to ryzykowne, gdyż dopiero przecieramy szlaki. Jeśli 
Wojewoda unieważni nam tę uchwałę to będziemy przystępować do 
procedowania zmiany tego  planu.  
Jadwiga Figura – radna – To powinno być zrobione przed kupnem terenu przez 
inwestora. Nie powinniśmy być stawiani przed faktem dokonanym. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Inwestor jeszcze nie kupił tego 
terenu.  

Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 7, przyjęła do wiadomości  
projekt uchwały. 
 

d) rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających  
do realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  
w Kraśnicy. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 23 do protokołu).  
Andrzej Pacan – radny – Ja złożyłem wniosek dotyczący boiska w Bielowicach, 
ale bez podpisów. Nie wiedziałem, że tak to jest procedowane. Ostatnio czytałem 
w gazecie, że Gmina Kleszczów znów pomogła innych Gminom, ale najpierw 
zadanie musi zostać zapisane w WPF, żeby można było wystąpić o 
dofinansowanie.  
Jadwiga Figura – radna – Gmina Żarnów również pozyskała pieniądze z 
Kleszczowa. Należałoby tam jechać i nawiązać współpracę. 
  Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3, pozytywie zaopiniowała  
projekt uchwały. 

 
Ad. pkt. 8 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Komisja Budżetowa zwraca się do kierownictwa Urzędu, aby Gmina 

Opoczno nawiązała współpracę z Gminą Kleszczów /perspektywa uzyskania 
pomocy finansowej z Gminy Kleszczów na realizacje zadań inwestycyjnych w 
Gminie Opoczno/. Członkowie Komisji Budżetowej deklarują zainteresowanie 
nawiązaniem takiej współpracy pomiędzy Gminami.  
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Andrzej Pacan – radny – Ludzie budujący się pod Mroczkowem muszą zakładać 
studnie głębinowe, a w Mroczkowie jest nitka kanalizacyjna. Jak to rozwiązać? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Ile to osób i jakie jest 
zapotrzebowanie? T decyzja PGK, oni robią roczne plany inwestycyjne, które my 
tylko zatwierdzamy. Proponuję zorganizować spotkanie zainteresowanych osób z 
Prezesem PGK przy udziale Gminy.  
Andrzej Pacan – radny – Na tę chwilę to 7 osób, a dochodzą kolejne.  
Jadwiga Figura – radna – Kiedy ruszy grupa PGK do remontów dróg? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Grupa już jest, Prezes nie zamierza 
tworzyć nowej, a wyłania ją ze swoich pracowników. Organizacyjnie już 
wszystko jest dopięte. Maszyna lada  moment ma być. Przygotowywana jest 
umowa pomiędzy Urzędem a Spółką na zakres prac.  
Andrzej Pacan – radny – Po raz kolejny zgłaszam, aby uporządkować kwestię 
nadawania numerów porządkowych nieruchomościom wzdłuż drogi krajowej nr 
12, gdyż na gruntach Bielowic nadawane są numery Mroczkowa.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Pierwszy numer, który 
został tam zmieniony to był numer Cichego Dworku, który wystąpił o zmianę 
numeru Bielowic na numer Mroczkowa, gdyż karetka miała problemy z 
dotarciem na miejsce. Po tym wniosku wszyscy, którzy się tam budowali, składali 
wnioski o to, aby nieruchomościom nadawać numery Mroczkowa. Jak zrobiliśmy 
spotkanie z tym osobami to żadna z nich nie wyraziła woli zmiany numeracji na 
numerację Bielowic. Prawdą jest, że jeśli nieruchomość jest położona na gruntach 
danej wsi to powinna mieć nadawaną numerację tej wsi. Ale mamy sytuację, że 
granica dwóch obrębów przebiega wzdłuż drogi gminnej dzieląc wieś na poł. 
Nadając zgodnie z rozporządzeniem część po jednej stronie wsi powinna mieć 
inną nazwę i numerację, a po drugiej inną nazwę i numerację. Najważniejsze jest 
to, aby numeracja nieruchomości miała logiczny sens. Zabudowa wzdłuż drogi nr 
12 jest funkcjonalnie powiązana z Mroczkowem, mimo że leży w obrębie 
Bielowice.   
Andrzej Pacan – radny – W którym roku Cichy Dworek wystąpił o zmianę 
numeru? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – To mógł być rok 2004, 2005 
lub 2006r. 
Andrzej Pacan – radny – Nie pozostaje nam nic innego jak wystąpić do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 15.00 
 

Przewodnicząca Komisji 
Wiesław Turek 

Protokołowała: 
B. Kędziora 


