PROTOKÓŁ NR 6/18
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
z dnia 26 czerwca 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 kwietnia i maja br.
2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2017 rok.
3. Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.
4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości
pozyskania środków zewnętrznych.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. 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 kwietnia i maja br.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 4/18 z dnia 18
kwietnia 2018r. oraz Nr 5/18 z dnia 16 maja 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.
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Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 18 kwietnia 2018r.
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 4/18 z dnia 18 kwietnia 2018r.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 16 maja 2018r.
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 5/18 z dnia 16 maja 2018r.
Ad. pkt. 2
Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2017 rok.
a) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie.
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – przedstawił sprawozdanie finansowe
(załącznik nr 4 do protokołu).
Jadwiga Figura – radna – Spółka zakupiła dwa autobusy na kwotę 354 tys. zł, a
umowa leasingowa wyniosła 500 tys. zł. Czy nie lepiej kupować, a nie
leasingować?
Magdalena Nowacka – Księgowa MPK – Autobusy, które kupiliśmy to autobusy
miejskie, które są tańsze niż autobusy turystyczne. Musimy odnawiać tabor. Nie
stać nas, aby jednorazowo wydać 500 tys. zł.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Zakup środka trwałego jest wydatkiem, a nie
kosztem. Kosztem jest rata amortyzacji rozciągnięta w czasie. Rata leasingowa
jest kosztem w momencie poniesienia wydatku na zapłacenie raty i też jest
wydatkiem. Skutek księgowy jest podobny w zależności od okresu amortyzacji.
Nie niesie za sobą jednorazowego wydatkowania w postaci dużej kwoty.
Beata Wiktorowicz – radna – Jakie są warunki w Państwa siedzibie? Czy są jakieś
zamierzenia dotyczące zmiany lokalizacji?
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – Są zamiary, aby zmienić lokalizację.
Rozmawiamy na ten temat z kierownictwem. Na razie przeciąga się to w czasie.
Na dzień dzisiejszy dużym zagrożeniem jest dla nas zalewanie firmy.
Kierownictwo zna problem i szukają rozwiązania.
Beata Wiktorowicz – radna – Czy planujecie w następnym roku zwiększenie lub
zmniejszenie zatrudnienia?
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Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. - Myślimy wyłącznie o zatrudnieniu
kierowców. Nasi pracownicy są już wiekowi. Młodzi ludzie nie chcą pracować
jako kierowcy. Jest to problem ogólnopolski.
Jadwiga Figura – radna – Chciałabym dopytać o darmowe przejazdy dla dzieci.
Dlaczego uczniowie należący do obwodu SP Nr 2, a chodzące do SP Nr 1 nie
mają darmowych przejazdów?
Magdalena Nowacka – Księgowa MPK – Dzieci, które chodzą do szkół
podstawowych oraz gimnazjów mają darmowe przejazdy.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Z tego co wiem, wiąże się to z ustaleniami
rady z poprzedniej kadencji. Została podjęta uchwała, która mówiła o tym, że
jeżeli dziecko dojeżdża do swojej szkoły z rejonu, to ma przejazd bezpłatny.
Jeżeli jest to poza rejonem, to nie należy się darmowy przejazd. Ustalenia
poczyniono w celu zatrzymania dzieci w szkołach wiejskich.
b) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. – przedstawiła sprawozdanie
finansowe (załącznik nr 5 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy zadłużenie wspólnot w roku
2018 jest mniejsze, czy większe w porównaniu z 2017 rokiem?
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. – Jeśli chodzi o wspólnoty to
zadłużenie maleje. Co mnie zaskoczyło najbardziej to fakt, że wraz z programem
500+ zadłużenie wśród zasobu komunalnego wzrosło. Organizowaliśmy
spotkania w tej sprawie w Ośrodku Pomocy Społecznej proponując różne
preferencyjne formy spłaty zadłużenia, ale efekt był bardzo mały.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy wie Pani jaki jest przeciętny
dochód osoby, która nie płaci za mieszkanie?
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. - Nie mam takiej wiedzy.
Krzysztof Grabski – radny – Czy eksmisja wchodzi w grę?
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. – Te czynności nie należą do
kompetencji ZGM, a do gminy. My administrujemy zasób komunalny i staramy
się to robić jak najlepiej.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Co roku spisywane są nieściągalne
należności od lokatorów w koszty, co generuje stratę. Tą stratę gmina dopłaca.
Jeśli chodzi o eksmisję - ponieważ lokale stanowią własność gminy, to jedynym
podmiotem który jest uprawniony do wykonania jej jest gmina. Eksmisje są
robione systematycznie co roku. Jeśli chodzi o eksmisję ze wspólnot
mieszkaniowych to są one również realizowane. Jeżeli mówimy o zasobie czysto
komunalnym to w zasadzie nie można ich zrealizować, bo są to lokalne o
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najniższym standardzie, a każdy wyrok jest o eksmisję do lokalu socjalnego, czyli
w sumie do takiego samego. To jest zadanie, które gmina finansuje.
Ekonomicznie utrzymywanie zasobów komunalnych o najniższym standardzie na
potrzeby prowadzenia gospodarki mieszkaniowej jest jak najbardziej
uzasadnione.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Nie rozumiem sytuacji, kiedy
rodzina ma dzieci pobiera świadczenie 500+ i nie płaci za czynsz. Powinno być
jakieś rozwiązanie tej sytuacji.
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. – Rozwiązaniem takiej sytuacji
jest budowanie zasobu komunalnego takiego jak przy ul. Rolnej 14. Spadło tam
zadłużenie, gdyż jeżeli nie ma systematycznych opłat możemy odłączyć ciepłą
wodę. Mieszkańcy w związku z tym starają się systematycznie płacić.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – W budynku przy ul. Rolnej 14 w ostatnich
latach wykonanych było kilkanaście eksmisji.
Jadwiga Figura – radna – Stan tego budynku nie jest zadowalający. Mieszkańcy
skarżą się, że budynek niszczeje.
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. - W tym roku wykonaliśmy mycie
elewacji, chcemy ja również pomalować. Wizualnie wygląd się poprawi.
Jadwiga Figura – radna – Jaka przyszłość budynków na ul. Dworcowej oraz
dworca kolejowego? Mieszkańcy hotelu na ul. Przemysłowej proszą o skrzynki
na listy.
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. – Właśnie powinny być
instalowane.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Proszę również o plac zabaw w
tamtym rejonie. Jest tam dużo dzieci, które nie mają się gdzie bawić.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Na ulicy Przemysłowej była przewidziana
inwestycja w postaci zagospodarowania terenu z parkingami oraz przestrzenią dla
mieszkańców. W związku z blokowaniem decyzji zabudowy wiemy, że nie
zaczniemy w tym roku. Nie zgłosiliśmy tej inwestycji do Banku Gospodarstwa
Krajowego. Musimy poczekać. Jeśli chodzi o plac zabaw to zgłaszałam potrzebą,
aby powstał w tym miejscu. Na ten moment mam informację, że dzieci mogą
korzystać z placu zabaw przy SP Nr 3.
Elżbieta Dorocińska – radna – Jaka jest lista oczekujących na mieszkanie?
Dyrektor MGOPS wiele razy informowała nas, że są zatrudniani asystenci
rodziny, którzy pomagają w codziennych sytuacjach oraz jak planować
wydatkowanie pieniędzy w rodzinie. Myślę, że powinni mieć wpływ na to, aby
należność za mieszkanie się zmniejszała, a nie zwiększała.
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Są instrumenty, które pozwalają na
zarządzanie pieniędzmi z programu 500+ i jest to zależne od zacieśnienia
współpracy administracji mieszkaniowej z OPS. Współpraca powinna odbywać
się na tej zasadzie, że administrator co miesiąc współpracuje z OPS i pozyskuje
środki przekazywane rodzicom za ich zgodą. Jest to do zrealizowania. Jeśli chodzi
o listę osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego, to w ciągu roku
przydzielonych jest kilkanaście mieszkań, wyłącznie w zasobie komunalnym. Są
to głównie małe pokoiki po kilkanaście m2. Mieszkania w blokach przydzielamy
jedno do dwóch w ciągu roku. Wnioski można składać cały rok, natomiast
komisja weryfikuje je raz w roku. Obecnie na liście jest ok 240 rodzin.
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. – Nawiązując do wypowiedzi Pani
Burmistrz chciałam zaznaczyć, że nadal kontynuujemy ten sposób odzyskiwania
należności za mieszkania. Co miesiąc otrzymujemy wpłaty na kwotę ok 1.000 –
1.500 zł ze świadczeń jakie otrzymują beneficjenci OPS, przy czym średni
miesięczny przyrost zadłużenia wynosi 5.000 zł. Mimo ścisłej współpracy z OPS
nas te wyniki nie zadowalają.
Krzysztof Grabski – radny – Co zamierza zrobić Pani Burmistrz, aby zadłużenie
spadało?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – W długich okresach czasu zadłużenie nie
spadało i nie będzie spadać. Lokale komunalne o najniższym standardzie
przydzielane są osobom, które są niewypłacalne z różnych powodów. Jest to na
podstawie przepisów, które nie są zależne od gminy. Instrumenty, które są nam
dostępne są wykorzystywane stale w pracy z mieszkańcami.
Krzysztof Grabski – radny – Uważam, że gmina za mało się stara, ponieważ
powinno dać się tym ludziom pracę, a nie gotowy towar.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Dziękuję Pani za współpracę
i życzę dalszych sukcesów.
c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie.
Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o. – przedstawiał sprawozdanie
finansowe (załącznik nr 6 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy w roku 2018 zatrudnienie
wzrosło, czy zmalało? Czy są jakieś problemy z oczyszczalnią?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. – W tym momencie utrzymujemy
zatrudnienie na tym samym poziomie, czyli 157-158 osób. Oczyszczalnia
funkcjonuje prawidłowo. Musimy ją oczywiście na bieżąco serwisować. Nie
mamy z nią większych problemów.
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Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy macie problem
z wykonawcą?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. – Wydaje mi się, że większość spraw
już jest rozwiązana i zamknęliśmy je. O resztę będziemy musieli walczyć
w sądzie.
Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o. – Naliczyliśmy kary dla firmy w
wysokości 1 mln 380 tys. zł. Była pierwsza sprawa ugodowa na której
wykonawca proponował nam przedłużenie gwarancji o jeden rok, ale nie
zgodziliśmy się. Sprawa nadal jest w sądzie.
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. – W zeszłym roku staraliśmy się wycenić
wszelkie braki i uwagi na oczyszczalni. Obecnie wycena jest już u naszych
prawników, którzy przygotowują się do kolejnej sprawy.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Kiedy zostanie zakupiona
maszyna do powierzchniowego utwardzania dróg? Czy będzie to wykonywała
firma zewnętrzna?
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. – Przetargi na maszynę oraz kruszywo
zostały pomyślnie zakończone. Maszyna będzie dostarczona w następnym
tygodniu. Prace rozpoczną się 9 lipca. Maszyna jest leasingowana. Pracę
będziemy wykonywać przy pomocy własnych pracowników.
Jadwiga Figura – radna – Ze sprawozdania finansowego wynika, że oczyszczalnia
ścieków zanotowała straty ok.609 tys. zł, ogólnie zakład wodociągów – 493 tys.
zł. Skąd straty? Interesuje mnie również w kosztach „Usługi transportowe i
sprzętowe” spadek 78,99 % oraz pozostałe usługi w przychodach – wzrost.
O jakich usługach mówimy?
Jeżeli chodzi o budowę nowych oraz modernizację starych urządzeń wodno –
kanalizacyjnych to znany jest Panu Prezesowi problem ul. Długiej w stronę ul.
Przemysłowej. Jest tam kilka działek i mieszkańcy zainteresowani są budową
domów, a mają problem z podłączeniem wody, jest słabe ciśnienie. Jakie
propozycje rozwiązania problemu są z Państwa strony?
Michał Konecki – Prezes PGK – Jeżeli chodzi o straty na oczyszczalni, to w
zeszłym roku oczyszczalnia zaczęła prawidłowo funkcjonować. W porównaniu z
rokiem 2016 – wtedy mieliśmy jeszcze większą stratę. Największa strata była
spowodowana produkcją biogazu oraz odpowiednim doborem koagulantu. W tym
roku wynik powinien być już dużo lepszy.
Janusz Mlonka – Pracownik PGK – Wynik nie należy wyłącznie do oczyszczalni.
Wynik finansowy zależny jest od kosztów oraz od sprzedaży. Na koszty składa
się wynik oczyszczalni oraz kanalizacji. Wynik finansowy jest skutkiem tego, że
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wzrosły koszty, ale również spadła sprzedaż głównie na przemyśle. Cieszymy się,
że funkcjonuje nowa oczyszczalnia, ale wiąże się to, zwłaszcza w pierwszym
okresie działalności z wykonaniem licznych przeglądów, które są kosztowne.
Michał Konecki – Prezes PGK – Jeśli chodzi o spadek kosztów w dziale usługi
transportowe i sprzętowe, to zawdzięczamy to ograniczeniu wywozu paliwa
alternatywnego oraz dowozu mniejszej ilości popiołów do prasy. Robimy co
możemy, aby zmniejszyć koszty. Jeśli chodzi o przychody pozostałe – to staram
się szukać innych zleceń, aby uzyskać dodatkowe przychody.
Jadwiga Figura – radna – Słyszałam, że została zalana restauracja „Sawanna”.
PGK miało pomóc. Co zostało w tym kierunku zrobione?
Michał Konecki – Prezes PGK – Dzięki temu, ze zostały wykonane nowe kanały
deszczowe oraz kanały sanitarne, sytuacja powinna się poprawić. Problem jest w
tym, że właścicielka nie chce się zgodzić na zabezpieczenie lokalu przed
zalaniem, mając w piwnicach pokoje gościnne. Są one zlokalizowane poniżej linii
ziemi i ich zabezpieczeniem powinien zająć się właściciel – takie są zapisy
ustawy. Było w tej sprawie zorganizowane spotkanie u Pani Burmistrz,
chcieliśmy dojść do porozumienia, ale nie udało się. Nie możemy jako
przedsiębiorstwo wykonać u jednej osoby zabezpieczeń, gdzie inni wykonują je
na własny koszt.
Janusz Mlonka – Pracownik PGK – Sprawa zalewania restauracji Sawanna trwa
od 1997 roku. Już w ówczesnym czasie z przepisów budowlanych wynikało, że
jeżeli ktoś ma sanitariaty poniżej poziomu gruntu to winien zabezpieczyć
budynek w części poniżej gruntu od zalania ściekami. Można to zrobić poprzez
zawór zalewowy lub przepompownie. Były wykonane opinie biegłych z których
jasno wynikało, że powinny być zabezpieczenia. Na terenie Opoczna mamy kilka
takich punktów i każdy powinien sobie sam zabezpieczyć lokal przed zalaniem.
Jeżeli my wykonamy jednemu przedsiębiorcy takie zabezpieczenia, będziemy
musieli zrobić je również innym.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Sprawa jest skomplikowana.
Zorganizowaliśmy spotkanie PGK, przedstawicieli gminy i właścicielki
restauracji. Rozmawialiśmy długo i nie chodzi o sam zawór, wartości 500 zł.
Właścicielka sądziła się zarówno z przedsiębiorstwem jak i z gminą. Pomimo
opinii biegłych, którzy stwierdzili, że zawór musi być, to Pani stwierdziła, że nie
założy go (pomimo że tak stanowią przepisy) bo chce mieć otwartą drogę co do
ewentualnych roszczeń na wypadek zalania. Gmina, ani przedsiębiorstwo
również nie mogą tego zrobić, bo gdyby tak się stało to roszczenia zostałyby
przeniesione na gminę lub PGK.
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Michał Konecki – Prezes PGK – Kilka razy w miesiącu kontaktuje się z Panami,
którzy czyszczą kanały w tym rejonie i wiem, że są one na bieżąco czyszczone,
ale w momencie silnych opadów nie dały rady odprowadzić takiej ilości wody.
Janusz Mlonka – Pracownik PGK – Odnośnie ul. Długiej – mamy sieć
wodociągową, która przebiega wzdłuż ul. Przemysłowej do nowo powstającego
zakładu Agrowikt. Ulica Długa, ul. Sosnowa, ul. Torowa są podłączone do
wodociągu z osiedla gdzie przebiega ul Witosa, ul. Małachowskiego. Nie było
żadnych skarg o tym, że jest małe ciśnienie. Wynika to z różnicy poziomów. Jeżeli
zgłosi się do nas osoba z takim problemem to wyjaśnimy to. Po wybudowaniu
wodociągu na ul. Przemysłowej chcemy połączyć go z ul. Powstańców
Wielkopolskich. Sądzimy, że dzięki temu nastąpi wyrównanie ciśnienia. W
planach inwestycyjnych mamy również wybudowanie odcina wodociągu od
ul. Przemysłowej do ZEC, który będzie dużym odbiorca dla PGK.
Beata Wiktorowicz – radna – Jak radzicie sobie z ujęciami wód podziemnych w
związku z nową ustawą „Prawo wodne”? Jak poradziliście sobie z ustaleniem
stref ochrony pośredniej i bezpośredniej? Ile mamy ujęć czynnych oraz
nieczynnych? Czy planujecie budowę nowej studni?
Janusz Mlonka – Pracownik PGK – W tej chwili eksploatowanych jest 8 studni
(ujęcie Opoczno, ujęcie Januszewice, ujęcie Kliny oraz studnie głębiową na ul.
Kwiatowej). Nie planujemy budowy nowej studni. Chcemy modernizować to co
mamy. W planie inwestycyjnym mamy zakup mobilnego systemu ozonowania
wody. Na mniejszych pompowniach chcemy zainstalować lampy UV, aby mieć
kontrolę nad jakością wody. Strefy ochrony bezpośredniej są wydzielone, ale
wygasły one z mocy prawa. Z tego co zrozumiałem to niebawem mamy w tej
sprawie otrzymać odgórne decyzje. Jeśli chodzi o strefy ochrony pośredniej to
musimy wykonać analizę. Zlecenie jej może kosztować od 20 do 40 tys. zł
musimy je wykonać do końca 2019 roku. Jeśli zostanie ustanowiona taka strefa
to oznacza, że będą obowiązywały na niej pewne zakazy dla właścicieli tych
gruntów. Jeśli chodzi o jakość wody, to jest ona systematycznie kontrolowana
przez PGK oraz Sanepid.
Beata Wiktorowicz – radna – Budujecie Państwo nową siedzibę. Kiedy oddanie
do użytku?
Michał Konecki – Prezes PGK – Budujemy nowy budynek biurowo –
administracyjny, który ma służyć przede wszystkim pracownikom. Będzie tam
stołówka, prysznice oraz szatnie. Planujemy oddać go do użytku we wrześniu.
Elżbieta Dorocińska – radna – Jakie są plany wobec innych miejscowości jeśli
chodzi o kanalizację?
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Michał Konecki – Prezes PGK – Moim zadaniem jest trzymanie się planów i
realizacja ich. Na razie nie mogę nic więcej powiedzieć.
Jadwiga Figura – radna – W styczniu tego roku były zabezpieczone pieniądze na
ul. Leśna oraz ul. Torową. Obecnie ich nie ma, a ludzi nadal zalewa.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Jakiś czas temu został Pan
Prezesem dużej spółki. Co udało się Panu zrealizować, a czego nie?
Michał Konecki – Prezes PGK - Moim celem było doprowadzenie oczyszczalni
do tego momentu w którym teraz się znajduje. Udało się i z tego się cieszę.
Chciałbym doprowadzić również wszystkie sprawy sądowe do pozytywnego dla
nas rozstrzygnięcia w związku z działaniem oczyszczalni. Cieszy mnie również
praca RIPOK. Najważniejsze jest dla mnie to, aby dobrze wykonywać zadania
które należą go PGK.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji - Bardzo Państwu dziękuję za
dobrą współpracę.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Ja również dziękuję za współpracę i za to,
że w momencie kiedy jest potrzeba realizacji jakiegoś przedsięwzięcia to ze
strony PGK zawsze jest chęć współpracy.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania finansowe Spółek.
Ad. pkt. 3
Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.
Beata Pawlik – Zastępca Burmistrza – przedstawiła informacje na temat
wykonania budżetu za rok 2017 wraz z wyjaśnieniami oraz opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w tej sprawie (załączniki do protokołu z sesji Rady
Miejskiej z dnia 29 czerwca 2018r.).
Krzysztof Grabski – radny – Łączny dług wynosi 38 mln zł?
Beata Pawlik – Zastępca Burmistrza – Tak.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy może Pani powiedzieć jaki
był w 2014 roku?
Beata Pawlik – Zastępca Burmistrza – Nie pamiętam. Przygotuję na następną
komisję.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 4
Stan Sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych.
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Janusz Mlonka – Pracownik PGK – przedstawił informację (załącznik nr 7 do
protokołu).
Komisja zapoznała się również z materiałem przygotowanym przez Wydział
Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 8 do
protokołu).
Krzysztof Grabski – radny – Dlaczego wykonujemy tak mało sanitacji?
Janusz Mlonka – Pracownik PGK – To co jest objęte planem jest możliwe ze
względów finansowych przedsiębiorstwa. Gmina w tym momencie nie
partycypuje w kosztach budowy kanalizacji. Dysponujemy funduszami
pochodzącymi głównie z amortyzacji, dlatego taki wynik. W tej chwili mało jest
również programów na pozyskanie dofinansowania z zewnątrz.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Otrzymaliśmy pismo z Urzędu,
że w 2017r. były środki na gospodarkę wodno – kanalizacyjną, natomiast na
2018r. nie ma przewidzianego dofinansowania.
Jadwiga Figura – radna – Na ul. Staropiotrkowską gmina otrzymała pożyczkę z
WFOŚ z możliwością umorzenia nawet w 95%. Być może Pan Prezes powinien
poszukać takich rozwiązań na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb
mieszkańców, jakim jest kanalizacja.
Michał Konecki – Prezes PGK – Spółka w tym momencie nie ma czego już
zastawiać. Nawet jeżeli mamy dołożyć 40% do danej inwestycji, to jest dla nas
ogromny wydatek na który w tym roku oraz następnym nie możemy sobie
pozwolić. Nasze zadłużenie liczone jest w milionach. Oczywiście spłacamy je
systematycznie.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Inwestujecie w kanalizacje
i gospodarkę wodno – ściekową. Ile jest osób, które nie chcą się podłączyć do
kanalizacji?
Janusz Mlonka – Pracownik PGK – Spółka ma z tym problem, bo mieszkańcy nie
chcą się podłączyć lub twierdzą, że wybudują sobie przydomową oczyszczalnie.
Nie jest to znacząca liczba osób. W poprzednim programie budowy infrastruktury
mieliśmy ujętych 1190 posesji, które powinny się podłączyć. Z ok. 15% był
problem i jest do dziś. Budując kanalizację na odcinkach, które się nie
zakwalifikowały do wniosku korzystaliśmy z umorzenia pożyczki, np. w
Bukowcu „Komornikach” i przeznaczyliśmy tą kwotę na inną budowę.
Elżbieta Dorocińska – radna – W materiałach mamy napisane o perspektywach
kanalizowania na lata 2022 – 2035. Czy w Pana ocenie spółka jest w stanie
skanalizować pozostałe miejscowości przy udziale wyłącznie środków własnych?
Przykro jest widzieć, że gmina zupełnie odcięła się od tego zadania. Czy
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wymieniając w materiale miejscowość Kraśnica ma Pan na myśli wyłącznie tą
miejscowość, czy całą zlewnię Antoniów?
Michał Konecki – Prezes PGK – Jeśli chodzi o realizację kanalizacji to chcemy,
aby całość została wykonana do 2030 roku. Zależy to od środków zewnętrznych.
Na dzień dzisiejszy potrzebujemy ok. 2-3 lata, aby ukończyć rozpoczęte
inwestycje, spłacić pożyczki, aby mieć możliwość zaciągnięcia kolejnych.
Chcemy przyspieszy działania zmierzające do ukończenia kanalizacji w gminie.
Jeśli chodzi o Kraśnicę to chcemy ją ukończyć w całości, podobnie jak Bielowice.
Chcemy zrealizować całe zlewnie i do tego będziemy dążyli.
Elżbieta Dorocińska – radna – Byłabym bardzo zadowolona gdyby Państwu się
udało. Potrzeba w tym temacie jest duża. Mam nadzieję, że gmina pomoże w tych
zamierzeniach.
Jan Stępień – radny – Wszystko zależy od radnych i od tego jak głosują.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jeśli chodzi o kanalizacje – nie sztuką jest
wydać budżet inwestycyjny, który jest na potrzeby gminy miejsko – wiejskiej i
wynosi ok. 10 mln zł. Sztuką jest - przy pozyskaniu środków zewnętrznych budżet ten zamienić na 20 – 30 mln zł. Środków na kanalizację z PROW jest
bardzo ciężko pozyskać. Posiłkujemy się Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i staramy się zrobić wszystko, aby je zdobyć. Jeśli chodzi o
termomodernizację to mamy pozytywną opinię w ramach PPP. To wszystko
dzieje się przy udziale gminy. Nie jest prawdą, że gmina nic nie robi w sprawie
kanalizacji. Co roku w budżecie zapisana jest kwota 1 mln 200 tys. zł na spłatę
rat przez PGK. Musimy wspólnie szukać rozwiązań, aby z naszego małego
budżetu zrobić jak największy budżet.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Grupę
Motocyklową Opoczno FANS OF THE RIDE,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu
Gminy Opoczno za 2017 rok,
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – przedstawiła projekt uchwały (załącznik
nr 10 do protokołu).
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
d) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 12 do protokołu).
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 4 przyjęła do wiadomości
projekt uchwały.
e) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opoczna,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2018-2029,
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – przedstawiła projekt uchwały (załącznik
nr 14 do protokołu).
Jadwiga Figura – radna – Chciałabym czegoś więcej dowiedzieć się na temat
obligacji. Są zapisane zmiany w WPF, dlatego pytam w tym punkcie.
Elżbieta Dorocińska – radna – Na świetlicę w Sitowej pozostało tylko 3 tys.
zł. Dlaczego?
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Jest to kwota przeznaczona na projekt
techniczny.
Elżbieta Dorocińska – radna – Wydaje mi się, że jest to kwota za mała nawet
na projekt techniczny.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Do końca maja złożyliśmy wniosek do
RPO o dofinansowanie. Czekamy na rozstrzygniecie. Nie wiem z czego
wynikają przesunięcia, ale na dzień dzisiejszy nie rezygnujemy z tej
inwestycji.
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Zmniejszenie kwoty na budowę
świetlicy w Sitowej jest na prośbę Wydz. TI, dlatego myślę, że Naczelnik
szczegółowo odpowie na pytanie.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 5, wstrz. – 0 negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – przedstawiła projekt uchwały (załącznik
nr 15 do protokołu).
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Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy wszystkie sołectwa
zrezygnowały z wydatkowania kwot na np. doposażenie placów zabaw lub
zakup energii?
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Te zadania zostaną wszystkie
zrealizowane. Do tej pory były to zadania inwestycyjne, ale w związku z tym,
że ustawa o podatku od osób prawnych wskazywała, że środkiem trwałym jest
wydatek powyżej 3,5 tys. zł dochodzi wyłącznie do przesunięć.
Jadwiga Figura – radna – Rozbudowa ul. Piotrkowskiej od ul. Krasickiego do
ul. Leśnej – przed zmianą 0 zł, po zmianie 3,5 mln zł. Wykonanie kanalizacji
deszczowej na ul. Leśnej – ul. Piotrkowskiej było 1,021 mln zł, później zdjęta
kwota do 0 zł. Jakim prawem jest teraz 3,5 mln? Bierzemy pożyczkę z WFOŚ
wiec 1 mln zł odchodzi. Ponad 1,5 mln zł otrzymaliśmy na ul. Staropiotrkowską
od Wojewody, więc może być zmiana o 1 mln zł, a nie o 3,5 mln zł. Gdzie
reszta pieniędzy?
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz
z przebudową ul. Piotrkowskiej jest przesuniecie o kwotę 1,021 mln zł na
zadanie rozbudowa ul. Piotrkowskiej – jest to włączone do tego zadania oraz
zwiększenie dotacji, która jest już wprowadzona do dochodów na kwotę 1,561
mln zł, to już jest wprowadzone i automatycznie zostały zwiększone wydatki
na realizacje tego zadania. O 1 mln zł zwiększa się deficyt budżetu – nasz wkład
własny. W sumie daje to kwotę 3,5 mln zł.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – 3 tys. zł na świetlicę w Sitowej
przeznaczone są na aktualizacje kosztorysów wykonawczych.
Elżbieta Dorocińska – radna – Zakup na rzecz OSP urządzeń niezbędnych do
udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa nie było w planie, a obecnie jest 55 tys. zł. Czy to nasze środki,
czy pozyskane z zewnątrz i na co będą wydane?
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Są to pieniądze otrzymane z Ministerstwa
na doposażenie OSP zgodnie z wnioskiem jaki został złożony w tej sprawie.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 4, wstrz. – 0 negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – przedstawiła projekt uchwały (załącznik
nr 16 do protokołu).
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Na co zostaną przeznaczone
obligacje na kwotę 11 mln 200 tys. zł? Dlaczego teraz je zaciągamy?
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Obligacje zostaną przeznaczone na spłatę
wcześniejszych rat kredytów oraz pożyczek w kwocie 8 mln 735 tys. 884 zł
oraz sfinansowanie wcześniejszego deficytu budżetowego. We wcześniejszych
budżetach była zapisana pożyczka w wysokości 4 mln 780 tys. zł.
Rezygnujemy z niej na rzecz emisji obligacji. Zwiększona kwota emisji
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obligacji spowodowana jest zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 6mln 420
tys. zł.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Dlaczego teraz? Długo zastanawialiśmy
się nad konstrukcją takiej formy montażu finansowego dla budżetu gminy, aby
jak najlepiej zabezpieczyć funkcjonowanie gminy w długim okresie czasu.
Zabudżetowaliśmy pożyczkę, dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów
inwestycyjnych oraz doszło 1 mln 200 tys. zł potrzebnych, aby skorzystać z
dotacji od Wojewody na ul. Staropiotrkowską. Emisja obligacji pozwoli na to,
że po pierwsze: w momencie kiedy nie wykonamy dochodu ze sprzedaży
mienia, czyli terenów inwestycyjnych skonstruowaliśmy taki instrument który
pozwala zmniejszyć w dochodach majątkowych przychody ze sprzedaży
nieruchomości, a zabezpieczyć przychody ze sprzedaży obligacji. Po drugie:
pozwala nam zaciągnąć taki instrument finansowy na 11 mln, że w momencie
gdyby się udało uzyskać dochody ze sprzedaży mienia, nie musimy wziąć całej
kwoty. Po trzecie: zamieniamy kredyt na instrument bardziej elastyczny, czyli
obligacje. Możemy wziąć całą kwotę, ale nie musimy.
Krzysztof Grabski – radny – W miesiącu styczniu mówiłem, że nie sprzedamy
gruntów bez uzbrojenia. Stworzyliście fikcyjny budżet, a teraz próbujecie go
ratować.
Jadwiga Figura – radna – Na początku kadencji krytykowano Opoczno, że jest
tak bardzo zadłużone. Miałam nadzieję, że ta kadencja będzie lepsza i
łatwiejsza. Zastanawia mnie na co zostały przeznaczone pieniądze? Mam duże
wątpliwości co do umorzeń podatków, oraz swoje spostrzeżenia odnośnie
bazarku. Wydaje mi się, że nie zostanie w tym roku zrealizowany.
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy za środki z obligacji będą
realizowane wnioski, które wpłynęły do Komisji Budżetowej?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Pytanie proszę kierować do Naczelnika
Snopczyńskiego, który wyjaśni jakie inwestycje zostaną wykonane.
Jan Stępień – radny – Strona dochodu budżetu była oparta na sprzedaży działek
w Januszewicach. Wierzyłem, że tak będzie. Czy były przetargi ogłaszane w
tej sprawie?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Od stycznia została
uruchomiana procedura przygotowująca te tereny do zbycia. W lutym
wykonaliśmy podział geodezyjny i wydzieliliśmy trzy działki od strony
Opoczna Płd. Został zlecony operat szacunkowy, który określił wartość tych
działek. W miesiącu czerwcu został podany do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do zbycia. W wykazie zawarte były również
trzy działki o powierzchni 4 ha – cena wywoławcza 980 tys. zł; o pow. 2 ha –
cena wywoławcza – 780 tys. zł; o pow. 3 ha – cena wywoławcza 950 tys. zł.
Orientacyjna wartość była 30 zł za m2. Na początku lipca zostanie
uprawomocniony wykaz i może zostać ogłoszony przetarg, który nie może być
krótszy niż 2 miesiące.
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Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Dlaczego robiliśmy podział?
Czy byli jacyś chętni?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Z tego co wiem, byli
zainteresowani mniejszymi działkami. Zostawiamy jedną duża działkę.
Jan Stępień – radny – Sumując cenę wywoławczą działek wychodzi ok 2,7 mln
zł. Jak to się ma do wartości obligacji w kwocie 11 mln zł?
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika- W poprzednim budżecie mieliśmy
zaplanowaną pożyczkę w kwocie 4 mln 780 ty zł. Z tej pożyczki rezygnujemy
na rzecz obligacji. Jeden instrument finansowy zastępujemy innym. Zwiększa
się deficyt budżetowy o kwotę 6 mln 420 zł i daje nam to kwotę obligacji, czyli
11 mln 200 tys. zł.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 5, wstrz. – 0 negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) przyjęcia
projektu
Regulaminu
dostarczania
wody
i
odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 17 do protokołu).
Elżbieta Dorocińska – radna – Nie mamy starego regulaminu. Czy mógłby
Pan powiedzieć o zasadniczych zmianach?
Janusz Mlonka – Pracownik PGK – Nie ma większych zmian. Wymagane jest
dostosowanie się do obecnej procedury zatwierdzania regulaminów.
Mieszkańców oraz przedsiębiorstwo czeka zmiana umów, które będą bardziej
szczegółowe. Jeśli Państwo radni mają jakieś uwagi, to należy je
przegłosować, wprowadzić do regulaminu, ale nie ma pewności, że będą one
zgodne z „Prawem Wodnym” oraz „Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę”.
Komisja przyjęła do wiadomości.
j) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019 – 2021,
Janusz Mlonka – Pracownik PGK – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 18 do protokołu).
Jadwiga Figura – radna – W planie jeśli chodzi o Opoczno ujęta jest
ul. Moniuszki oraz ul. Kwiatowa. Czy na pozostałych ulicach jest już
wszystko dobrze?
Janusz Mlonka – Pracownik PGK – Jeśli mówimy o sieci wodociągowej to
plan podzielony jest na przedsięwzięcia modernizacyjne i na przedsięwzięcia
rozwojowe. Jeśli chodzi o ul. Moniuszki to jest to przedsięwzięcie
modernizacyjne i postanowiliśmy, że jest to konieczne do zrobienia. Jesteśmy
ograniczeni finansowo, dlatego ta ulica w pierwszej kolejności.
15

Jadwiga Figura – radna – Czy macie na uwadze sięganie po środki unijne?
Może jeszcze pojawią się programy z których będzie można skorzystać.
Janusz Mlonka – Pracownik PGK – Jeżeli będzie taka możliwość, to
przedsiębiorstwo na pewno skorzysta.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) zmiany Uchwały Nr XII/110/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
11 października 2007r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Opoczno,
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza - przedstawiła projekt uchwały (załącznik
nr 19 do protokołu).
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 5 przyjęła do wiadomości
projekt uchwały.
l) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 20 do protokołu).
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
m) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz
wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 21 do protokołu).
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 5 przyjęła do wiadomości
projekt uchwały.
n) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności
nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 22 do protokołu).
Jadwiga Figura – radna – Czy nie powinny być w tej sprawie dwie odrębne
uchwały? To są dwie różne sprawy. Jeżeli nabędziemy od Skarbu Państwa
teren przy ul. Słowackiego to nie zmieni się jego przeznaczenie? Czy nadal
będzie służyła ludziom tam mieszkającym?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – Przy ul. Słowackiego na tej nieruchomości o której mówimy
znajduje się droga wewnętrzna i teren zielony, więc wydaje mi się, że nie
będzie żadnej kolizji.
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Krzysztof Grabski – radny – Czy to jest działka przy której stoją garaże?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – Nie. Zbyć może prawo użytkowania wieczystego jak i prawo
własności. Występujemy o przejęcie prawa własności po to, aby zniwelować
opłaty roczne.
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 5 przyjęła do wiadomości
projekt uchwały.
o) ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Opoczno,
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole ds. Społecznych i
Ochrony Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 23 do
protokołu).
Krzysztof Grabski – radny – Czy chodzi o zmniejszenie ilości punktów? Czy
pozostanie ich tyle ile było?
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole ds. Społecznych i
Ochrony Ludności – Zostanie tyle ile było. Obecnie mamy limit 145
zezwoleń. Teraz mamy wydanych 110 zezwoleń.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
p) zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych,
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole ds. Społecznych i
Ochrony Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 24 do
protokołu).
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
q) zmiany uchwały Nr XXXVII/415/2017 z dnia 27 października 2017
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta
Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia,
rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony
południowo-wschodniej.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 25 do protokołu).
Elżbieta Dorocińska – radna – Jeżeli teraz dokonamy zmiany w załączniku o
którym Pan mówi, to co będą mogli mieszkańcy robić na swoich posesjach?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Gdybyśmy wprowadzili
zmianę, której żąda PKP, musielibyśmy określić przeznaczenie terenu jako
usługowe. W związku z tym, gdyby mieszkańcy chcieli w przyszłości
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cokolwiek dobudować, czy wykonać pracę, które wymaga pozwolenia na
budowę Starostwo zablokowałoby to, ponieważ w planie jest zabudowa
usługowa, a nie jednorodzinna. Chcemy to zablokować, odcinamy ten teren i
dzięki temu unikamy konieczności zajmowania stanowiska przez PKP.
Elżbieta Dorocińska – radna – Skąd takie stanowisko PKP?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Nie wiem. Dwa
miesiące temu PKP wystosowało do nas pismo o zlokalizowanie terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tylko bliżej dworca kolejowego
przy ul. Dworcowej. Mówiliśmy im o tym, że lokalizowanie w bezpośrednim
sąsiedztwie nie jest właściwe. Teraz oni wyszli z tego samego punktu
widzenia który my prezentujemy.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. pkt. 6
Zapytania i wolne wnioski.
Komisja zgłosiła wniosek o remont figurki przy ul. Piotrkowskiej 59A.
Radna Jadwiga Figura:
- zgłasza konieczność naprawy asfaltu w pasie drogi gminnej przy firmie Artmet,
- prosi o uprzątnięcie terenu oraz skoszenie trawy przy Totolotku na ul.
Piotrkowskiej (w pobliżu SDH) oraz wykoszenie trawy na niezamieszkałej
posesji przy ul. Piotrkowskiej (naprzeciwko ul. Słowackiego),
- zgłasza potrzebę wykonania przejścia dla pieszych na odcinku ul. Długa – ul.
Krasickiego (przy Krzyżu).
- prosi o postawienie znaku drogowego ograniczenie prędkości na ul. Długiej
przechodzącej w ul. Przemysłową (ze względu na jakość nawierzchni),
- prosi o ustawienie znaków drogowych na ul. Mostowej oraz ul. Witosa.
Radny Jan Stępień prosi o informację na temat kredytów zaciągniętych w roku
2014, 2015, 2016 oraz 2017; na co zostały zaciągnięte oraz jakie zadania
inwestycyjne zostały wykonane w tych latach.
Radny Krzysztof Grabski prosi o wykoszenie rowów od Mroczkowa
Gościnnego poprzez Mroczków Duży, rynku, terenu wokół świetlicy oraz boiska.
Radna Beata Wiktorowicz zwraca się z prośbą o wymianę uszkodzonych
tabliczek z nazwami ulic na Osiedlu Ustronie oraz o wykoszenie trawy na działce
przy ul. Lipowej (naprzeciwko cukierni) oraz w pasie przy drogowym.
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Radna Alicja Szczepaniak prosi o posprzątanie terenu wokół garaży na
ul. Wyszyńskiego.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 12.35

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak

Protokołowała:
A. Firmowska
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