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PROTOKÓŁ NR 9/19 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
z dnia 24 czerwca 2019r.  

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz -  Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami z posiedzeń komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 Przewodniczący komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w Opocznie 
są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2018r. 
3. Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok. 
4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycje, możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych.  
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

Tomasz Rurarz - 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 - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 

Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 7/19 z dnia 23 kwietnia 2019r. oraz Nr 
8/19 z dnia 27 maja 2019r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak 
również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołów. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 23 kwietnia 2019r. 
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Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia 
Nr 5/19  z dnia 23 kwietnia 2019r. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 27 maja 2019r. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia 
Nr 6/19  z dnia 27 maja 2019r. 

Ad. pkt. 2 

A) Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2018 rok. 
 

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie 

Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił informację 
(załącznik nr 4 do protokołu). 

Jolanta Łuczka – Nita – radna – zapytała, co kryje się pod pozycją „usługi obce”? 

Magdalena Nowacka - Księgowa MPK Sp. z o.o. w Opocznie - odpowiedziała, że to 
głównie usługi remontowe i koszty obsługi leasingu operacyjnego.  

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał o ilość oraz wiek autobusów. 

Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – odpowiedział, że Spółka jest 
w posiadaniu 23 pojazdów, rok produkcji kształtuje się w przedziale od 2001 r. do 2010 
r.  

Podkreślił, że koszty związane z eksploatacją autobusów bardzo rosną z uwagi na zły 
stan dróg, szczególnie tych powiatowych.   

b) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie 

Ewa Wołąkiewicz – Księgowa ZGM Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawiła informację 
(załącznik nr 5 do protokołu). 

c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie. 

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił 
informację (załącznik nr 6 do protokołu). 

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, z czego wynika tak wysoka strata 
na oczyszczalni ścieków? 

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – odpowiedział, że 
wzrost sprzedaży wody i odbioru ścieków nie jest zbyt duży, jest natomiast ogromny 
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wzrost energii i rosną opłaty środowiskowe. Spółka liczy się z tym, że od 1 stycznia 
nowego roku może być kolejna podwyżka taryf.  

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania finansowe Spółek.  

Ad. pkt. 3  

 Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła informację na temat wykonania budżetu 
za rok 2018 wraz z wyjaśnieniami oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej 
sprawie (załączniki do protokołu z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2019r.). 

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy większość zaplanowanych 
inwestycji na 2018 rok zostało wykonanych? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że tak.  

  Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 4 

Stan Sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił 
informację (załącznik nr 6 do protokołu). 

Powiedział, że na terenie Gminy Opoczno jest 149 km sieci sanitarnej grawitacyjno-
pompowej a ponadto 63,54 km przyłączy kanalizacyjnych tj. 5 183 sztuk przyłączy. Ze 
zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 28 tys. 373 mieszkańców (do 
liczby mieszkańców gminy stanowi to 83% całej Gminy). Skanalizowanych jest ok. 
44% obszarów wiejskich.  

Następnie Dyrektor powiedział o największych problemach z jakimi boryka się Spółka 
PGK: 

- podłączanie się przez niektórych mieszkańców do sieci i przyłączy k. s. rynien i rur 
spustowych z dachów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, kratek i 
studzienek z wyjazdów garażowych oraz utwardzonych terenów posesji, co jest 
niezgodne z przepisami; 

- wykorzystywanie przez niektórych mieszkańców instalacji kanalizacyjnych, 
niezgodnie z przeznaczeniem tj. wprowadzanie niedozwolonych materiałów (piasek, 
żwir, popiół, butelki, tworzywa sztuczne, liście itp.), co powoduje tzw. zatory płynących 
ścieków; 
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- podłączanie pomieszczeń piwnicznych w budynkach położonych poniżej poziomu, z 
którego nie jest możliwy grawitacyjny odpływ ścieków, co powoduje tzw. cofkę czyli 
przepływ zwrotny; 

- kradzież włazów żeliwnych do studzienek rewizyjnych i wszelkich przykryć oraz 
pokryw zawierających elementy metalowe, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia; 

- żądania odszkodowawcze, związane z wybudowanymi urządzeniami i sieciami 
kanalizacji sanitarnej na terenach działek prywatnych. 

Dyrektor powiedział, że oprócz kanalizacji sanitarnej Spółka konserwuje kanalizację 
deszczową, która należy do miasta. Jest to ok. 21 km, 3 przepompownie.   

Sporym problemem stają się szamba. Radni wnioskowali, aby ustalić niższą cenę na 
świadczenie tych usług i żeby ją ujednolicić. Spółka zastanawiała się nad budową 
punktów przyjęć ścieków, by nie wozić ich do Opoczna na oczyszczalnię – przynajmniej 
w dwóch miejscowościach – Kruszewcu i Mroczkowie, ale byłby to spory koszt.  

Na temat perspektyw kanalizowania gminy został przekazany materiał. Z wyliczeń 
wynika, iż potrzeba ok. 50 mln zł, aby zakończyć kanalizowanie gminy. 

Co do pozyskiwania środków zewnętrznych to w ostatnim czasie Spółka nie 
podejmowała żadnych działań w tym celu, co było ogromnym błędem. Obecnie 
przygotowuje się do złożenia wniosku w ramach RPO i liczy na dofinansowanie, 
bowiem potrzeby są ogromne. Myśli ponadto, aby na ten cel korzystać z pożyczek. Jeśli 
nie uda się pozyskać środków zewnętrznych to automatycznie okres realizacji zadania 
kanalizowania gminy wydłuży się.  

Andrzej Pacan – radny – odniósł się do pomysłu wybudowania punktów zrzutu ścieków, 
że to bardzo duży koszt i lepiej obniżyć cenę za odbiór nieczystości płynnych tam gdzie 
nie ma kanalizacji, a w dalszej perspektywie wybudować kanalizację. Zdaniem radnego 
lepiej dołożyć do obniżki ceny, niż budować punkty zrzutu ścieków.  

Krzysztof Grabski – radny – dopowiedział, że radnemu chodzi o to, aby odbiór 
nieczystości płynnych /ścieki/ odbywał się na takich zasadach, jak odbiór nieczystości 
stałych /śmieci/. Poprosił o przygotowanie kalkulacji cenowej.  

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – powiedział, że taka 
kalkulacja została zrobiona. Wyliczone zostały wszystkie koszty z tym związane, przy 
ilości zgłoszeń, które miała Spółka. W tej chwili, z uwagi na kontrole, zgłoszeń jest 
więcej, ale nie wiadomo czy ten trend się utrzyma kiedy kontrole się skończą. 
Dodatkowo należałoby sprawdzić, ile na terenie gminy jest szczelnych szamb. Jeśli 
chcemy obniżenia ceny to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto za to zapłaci? 

Krzysztof Grabski – radny – powiedział, że jeśli ktoś płaci za zużycie 100 m sześć. wody 
to też za tyle ścieków powinien płacić, bez względu na to czy szambo jest szczelne czy 
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nie. Wówczas ludzie sami zadbają o to, aby szambo było szczelne i będzie poprawa 
środowiska.  

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – jako odpowiedź 
powiedział „ustalcie takie prawo”.  

Krzysztof Grabski – radny – powiedział, że to zadanie Spółki, aby wyszukać takie prawo 
i je wyegzekwować, a nie jego. Uważa, że punkty odbioru ścieków to nie jest 
rozwiązanie problemu.  

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – powiedział, że 
punkty odbioru ścieków to jeden z pomysłów radnych, który Spółka przenalizowała. 
Podkreślił, że wszystko da się policzyć i skalkulować. Kwestia tylko, kto za to zapłaci?  

Zapytał, co w przypadku jeśli ktoś pobierze 100 m sześć. wody, pojedzie samochód po 
ścieki i okaże się że ścieków w szambie jest 2 m sześć. On nie będzie chciał zapłacić za 
100 m sześć. ścieków.   

Krzysztof Grabski – radny – powiedział, że automatycznie wiedziałaby o tym ochrona 
środowiska.  

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – powiedział, że może 
okazać się, że 80% szamb jest nieszczelnych, ale decyzja należy do Rady, bowiem 
Spółka jest tylko wykonawcą.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminie daje możliwość o której mówi radny, że odbiorem odpadów 
płynnych można objąć całą gminę przy opłacie za ilość zużytej wody. Powiedział, że 
ilość pobranej wody powinna być równa ilości ścieków, ale ta różnica jest znaczna. 
Decyzja należy do Rady. Poza tym nie wystarczy raz na miesiąc wywieść szambo, aby 
nie zniszczyć złoża bakterii, a trzeba przynajmniej co 10 dni, co wiąże się z kosztami.  

Wyraził opinię, że najlepszym rozwiązaniem jest budowa kanalizacji. Nadmienił, że 
decyzją Burmistrza wszystkie projekty dotyczące kanalizacji zostały przekazane do 
Spółki PGK z uwagi m.in. na to, że Spółka może odzyskać VAT, a więc pozyskać więcej 
środków na ten cel.  

Krzysztof Grabski – radny – powiedział, że każdy chce mieć czyste środowisko, a skoro 
nie ma innej możliwości to jest taka propozycja.  

Jadwiga Figura – radna – zapytała o wymianę kanalizacji ul. Długiej i czy Spółka 
przewiduje wymianę istniejącej kanalizacji? 

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – powiedział, że w 
pierwszej kolejności Spółka wymienia odcinki kanalizacji, gdzie jest najwięcej awarii. 
Nie słyszał o ul. Długiej, ale sprawdzi.  
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Andrzej Pacan – radny – poddał w wątpliwość dane przyjmowane do kanalizacji 
dotyczące ilości mieszkańców na 1 km. Radny zaobserwował bowiem, że budynków i 
mieszkańców przybywa.  

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – zaprzeczył i 
powiedział, że Spółka posiada aktualne dane, bo wylicza je na podstawie posesji do 
których dostarcza wodę. Spółka wydaje warunki dla podłączenia do budowy. Wskaźnik 
koncentracji jest na bieżąco analizowany.  

Wiesław Wołkiewicz – radny -  zapytał o budowę kanalizacji w Woli Załężnej jadąc w 
stronę Zameczka i Kolonia po drodze w sumie ok. 20 domów oraz drugi odcinek na 
Fermę Drobiu w stronę Sobawin tam też jest sporo domów. Czy w okresie 3-5 lat Spółka 
planuje wykonać tam kanalizację? 

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – powiedział, że jeśli 
chodzi o Wolę Załężną to Spółka posiada dokumentację w kierunku Sobawin za 
Kurnikami i ta część Sobawin, która nie została zrealizowana z uwagi na ukształtowanie 
terenu. 

Co do odcinka w kierunku Zameczka powiedział, że kiedy była realizowana 
dokumentacja to tego Osiedla nie było i trzeba będzie wykonać dokumentację 
techniczną.  

Jeśli chodzi o ogłoszony nabór w ramach PROW to Spółka rozważa złożenie wniosku 
na dokończenie kanalizacji w Kruszewcu i ten odcinek Sobawin do Woli Załężnej i 
Kurników oraz rozważa Janów Karwicki, Karwice i Adamów. To jest ta najbliższa 
perspektywa. Natomiast ta część w kierunku Zameczka to perspektywa na kolejne lata.  

Tomasz Rurarz – Przewodniczący – powiedział, że w perspektywie kanalizacji 2019-
2021 Spółka planuje budowę 2 nitek kanalizacyjnych w ul. Ogrodowej o dł. 60 m i 189 
m. To jest plan na 2020 rok. Zastał wyłoniony wykonawca na przebudowę ulicy 
Ogrodowej i w najbliższym czasie zostanie przekazany pas drogowy. Zapytał, czy jest 
możliwość przyspieszenia realizacji inwestycji kanalizacji? 

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – odpowiedział, że ta 
pespektywa jest na lata 2018-2021. Odcinek, o którym mówi Przewodniczący, będzie 
realizowany w tym roku.  

Tomasz Rurarz – Przewodniczący – powiedział, że pisał pismo w sprawie ul. 
Piotrkowskiej na dł. 130 metrów, gdzie od skrzyżowania z ul. Szkolną jest 5 posesji nie 
podłączonych do kanalizacji. Otrzymał pismo z odmową, w związku z brakiem 
środków. Poinformował o ponownym wystąpieniu w tej sprawie i poprosił o pochylenie 
się nad nią.  

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – poprosił o składanie 
wniosków w sprawie kanalizacji. Podkreślił, że ten rok jest szczególny, bowiem duża 
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część środków została przeznaczona na budowę budynku administracyjnego Spółki 
PGK.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 5 

 Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A) Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2018 rok.  

 Raport o stanie gminy stanowi załącznik do protokołu z IX sesji Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019r. 

 B) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum 
zaufania. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy 
Opoczno za 2018 rok,  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,  

Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Sportu i Ochrony Ludności 
– przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 

Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

d) udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.  
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11 do 
protokołu). 

 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 
2035, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 12 do 
protokołu). 

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał czy Urząd wystąpił do Urzędu 
Marszałkowskiego o zgodę na przedłużenie realizacji projektu PPP o rok? 

Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – potwierdziła.  

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, jak przebiega wyłonienie partnera?  

Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – poinformowała, że 
Urząd w lutym wystąpił do Marszałka o przedłużenie terminu i otrzymał na piśmie 
zgodę Marszałka. Gmina jest na etapie ofertowania. Do 12 lipca jest termin składania 
ofert dla partnerów.  

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

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 13 do 
protokołu).  

Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego,  

Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 14 do protokołu). 

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, co zyska Gmina? 

Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 
odpowiedziała, że Gmina pozbędzie się opłat za użytkowanie wieczyste.  
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Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,  

Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 15 do protokołu). 

Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,  

Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 16 do protokołu). 

Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 17 do protokołu). 

Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej,  

Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 18 do protokołu). 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że budynek ma być przeznaczony 
na poszerzenie Straży Miejskiej o monitoring.  

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy budynek spełnia warunki do 
zagospodarowania? 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – potwierdził.  

Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

l) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na 
obszarze Gminy Opoczno,  
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 19 do protokołu). 

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

m) przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 
położonego  w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich,   

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 20 do protokołu). 

Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

n) uchylająca uchwałę nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 
kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, 
zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 
okres dłuższy niż trzy lata, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 21 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

o) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy 
lata, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 22 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

p) rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Opoczna oraz okolicznych 
miejscowości o odwołanie koncertu zespołu KAT, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

q) rozpatrzenia petycji Rycerzy Kolumba o odwołanie koncertu zespołu KAT, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

r) rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w 
Opocznie o wygospodarowanie oraz zabezpieczenie środków finansowych 
na poprawę stanu obiektu szkoły, zagospodarowanie terenu boiska 
szkolnego i poprawę bezpieczeństwa placówki, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

s) rozpatrzenia petycji w sprawie odwołania Dyrektorki Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

t) rozpatrzenia wniosku o utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk, transmitowanie i udostępnianie w Internecie filmów z obrad 
komisji Rady Miejskiej w Opocznie, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

Ad. pkt. 5 

Zapytania i wolne wnioski.  

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – powiedział, że Osiedle Gorzałków nie było 
w ogóle koszone. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Mieszkaniowej – powiedział, że 
Osiedle zostanie wykoszone w tym tygodniu. Nadmienił, że niekorzystne warunki 
atmosferyczne spowodowały opóźnienie prac o 2-3 tygodnie. Dodatkowo nastąpiła 
awaria kosiarki. Gmina stopniowo nadrabia zaległości.  

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – poprosił o zmianę  harmonogramu koszenia 
w ten sposób, aby najpierw kosić rowy, a potem place. Zapytał, czy Urząd myśli o 
wymianie sprzętu na nowszy (nowy ciągnik i kosiarka)? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Mieszkaniowej – na pierwszą prośbę 
odpowiedział, że jeśli jest taka potrzeba to oczywiście Urząd się przychyli do niej. Na 
drugie pytanie odpowiedział, że Wydział co roku wnioskuje o ujęcie w budżecie zakupu 
nowej kosiarki bijakowej z większym wysięgnikiem, ale bezskutecznie z uwagi na brak 
środków. Koszt waha się w granicach 50-60 tys. zł.  
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Jolanta Łuczka – Nita – radna – zgłosiła, że na ul. Świerkowej jest zerwany ogranicznik.  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Mieszkaniowej – obiecał, że przekaże 
temat Naczelnikowi Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego.  

Wiesław Wołkiewicz – radny – zgłosił zarośnięty rów przy drodze gminnej od Woli 
Załężnej do Dzielnej. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Mieszkaniowej – zanotował.  

 

Dodatkowa informacja, jaką otrzymali radni stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.25 

 

Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube gminy 
Opoczno. Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:  

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Tomasz Rurarz 

 

 

Protokołowała: 

B. Kędziora  


