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PROTOKÓŁ  NR 7/18 
z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
z dnia 11 lipca 2018r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca 
Komisji. 
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Porządek posiedzenia: 

1. Funkcjonowanie instytucji korzystających z odnawialnych źródeł energii. 
2. Informacja na temat funkcjonowania cmentarza komunalnego. 
3. Zapytania i wolne wnioski. 

Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- otworzyła posiedzenie komisji                     
i powitał wszystkich obecnych. 
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku 
posiedzenia (załącznik nr 2 do protokołu). Brak zgłoszeń. 
Ad. pkt. 1  
 Funkcjonowanie instytucji korzystających z odnawialnych źródeł 
energii. 
 Komisja udała się do Kościoła pw. Krzyża Św. w Opocznie, gdzie miała 
okazje zobaczyć jak działają pompy ciepła ogrzewające Kościół. 
 
Ad. pkt.2  
 Informacja na temat funkcjonowania cmentarza komunalnego. 
 
Jarosław Jurowski – Przedstawiciel PGK Sp. z o.o. – przedstawił informację 
(załącznik nr 3 do protokołu). 
Beata Wiktorowicz – radna – Czy w związku z zalewaniem nowego cmentarza 
przy ul. Rolnej były tam wykonywane badania geologiczne inżynierskie? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Były wykonywane. Myślę, że 
w momencie kiedy zostanie wybudowana droga wraz z kanalizacją deszczową 
problem się rozwiąże. To jest nieduża część. Mówimy o dwóch pierwszych 
kwaterach. 
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Beata Wiktorowicz – radna – Czy jest tam studnia np. do pobierania wody do 
podlewania kwiatów? Studnia również by pomogła. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Jest tylko hydrant.   
Jarosław Jurowski – Przedstawiciel PGK Sp. z o.o. – Jeśli chodzi o ulicę 
Graniczną to wszystkie groby są skatalogowane. W miesiącach letnich kosimy 
regularnie trawę, zimą posypujemy chodniki, aby nie było ślisko. Plagą na 
wszystkich cmentarzach są kradzieże. Należałoby zastanowić się nad 
wprowadzeniem monitoringu. 
Beata Wiktorowicz – radna – Czy jest to na duża skalę?  
Jarosław Jurowski – Przedstawiciel PGK Sp. z o.o. – Najwięcej kradzieży jest w 
miesiącach październik, listopad. Obecnie jest ich mniej. Niestety nie udało się 
nikogo złapać na gorącym uczynku.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy spoza terenu miasta PGK miało propozycje, 
aby przejąć cmentarz w zasób komunalny? 
Jarosław Jurowski – Przedstawiciel PGK Sp. z o.o. -  Nie. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy są na terenie cmentarzy 
opoczyńskich groby zabytkowe, które znajdują się w rejestrze zabytków? 
Jarosław Jurowski – Przedstawiciel PGK Sp. z o.o. – Jest ok. 50 grobów 
znajdujących się w rejestrze konserwatora zabytków. 
Elżbieta Dorocińska – radna -  Co robicie kiedy kończy się okres za opłatę 
dwudziestoletnią? Czy wysyłacie zawiadomienie do rodzin? 
Jarosław Jurowski – Przedstawiciel PGK Sp. z o.o. – Niektórzy sami przychodzą, 
aby uregulować zaległości. Czasami podczas święta Wszystkich Świętych 
zostawiamy na nagrobkach informacje, co również przynosi efekt.   
Beata Wiktorowicz – radna – Jeśli chodzi o komputerową ewidencje grobów to 
należałoby ją zrobić.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Uważam, że powinna być 
również dostępna w internecie, aby osoba opiekująca się grobem mogła zobaczyć 
jakie opłaty należy uiścić. Dlaczego jest pobierana opłata za wjazd na teren 
cmentarza. Uważam, że nie powinno jej być. 
Jarosław Jurowski – Przedstawiciel PGK Sp. z o.o. – Opłata przeznaczona jest na 
sprawy związane z utrzymaniem cmentarza.  
Komisja udała się do Kościoła pw. Krzyża Św., na cmentarz przy ul. Rolnej oraz 
na bazarek przy ul. Piotrkowskiej. 
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Ad. pkt. 2 
 Zapytania i wolne wnioski.  
- Radni zgłosili wniosek o zainstalowanie monitoringu na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Granicznej. 
 - W imieniu przedsiębiorców wymieniających pawilony na bazarku przy                   
ul. Piotrkowskiej proszą, aby nowo wybudowane pawilony były zadaszone oraz 
aby były jednakowe. Ponadto radni proszą, aby gmina wynajęła i pokryła koszty 
wynajmu małych kontenerów z PGK dla przedsiębiorców, którzy rozbierają stare 
pawilony.  
 
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 14.00 

 
 

Przewodnicząca Komisji 
Alicja Szczepaniak 

 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska 
 
 


