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PROTOKÓŁ NR 6/19 
z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 maja 2019r.  
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 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. Stan placów zabaw i obiektów sportowych na terenach miejskich. 
2. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia (załącznik 
nr 2 do protokołu). Brak głosów. 
 Komisja głosami: za - 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad. pkt. 1  
 Stan placów zabaw i obiektów sportowych na terenach miejskich. 
 
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. SSOLiS – przedstawiła informację (załącznik nr 3 do 
protokołu). 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – stwierdził, iż to dobrze, że Komisja Rodziny 
udała się na boisko do Bielowic, gdyż dało to pogląd na sytuację jaka tam jest. 
Jerzy Pręcikowski – radny – jako członek Komisji Rodziny, który uczestniczył w wizji lokalnej 
stwierdził, iż obiekt w Bielowicach jest zdewastowany. Należy zająć się tym tematem, gdyż 
gmina przekazuje dotacje na sprawne funkcjonowanie tego obiektu.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKiM – przedstawił informację (załącznik nr 4 do 
protokołu). Poinformował, że w zeszłym roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
przeprowadził kompleksową kontrolę wszystkich placów zabaw. Zobowiązał gminę do 
naprawy usterek, których było kilka. Gmina posiadała umowę na naprawę i konserwację tych 
urządzeń z firmą Expo – drew, która została zobowiązana do usunięcia usterek. Kontrola była 
również z Sanepidu, który zalecił uzupełnienie piasku w poszczególnych piaskownicach. Od 
czerwca konserwacją oraz utrzymaniem placów zabaw będzie zajmował się Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej. 
Jadwiga Figura – radna – zapytała, jakie są planowane na przyszłość place zabaw? Wspomniała 
o osiedlu „Fiory” gdzie mieszkańcy od lat proszą o plac zabaw. W ramach sprostowania 
poinformowała, że na ul. Piotrkowskiej 59 zrezygnowano ze ścianki wspinaczkowej na rzecz 
huśtawek. Zapytała jak wygląda sytuacja piaskownic, czy nie ma zastrzeżeń ze strony 
Sanepidu? 
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKiM  - odpowiedział, że jeśli chodzi o plany co do 
placów zabaw, to więcej na ten temat wie Wydział Techniczno – Inwestycyjny, który zajmuje 
się planowaniem inwestycji. Co do piaskownic, to jeżeli nie są one ogrodzone, to służą do 
załatwiania potrzeb psów oraz kotów. Wynika to również z nie dopilnowania ich przez 
właścicieli. Jedyną możliwością ze strony urzędu jest częstsza wymiana piasku. 
Anna Zięba – radna – zapytała jaka firma zewnętrzna będzie sprawowała nadzór nad placami 
zabaw i za jaką kwotę? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKiM  - odpowiedział, że przetarg wygrał Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej. Za okres od czerwca do grudnia br. będzie to kwota 29 580, 00 zł.  
Anna Zięba – radna – stwierdziła, że w zeszłym roku była to kwota 7 tys. zł za cały rok. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKiM  - odpowiedział, że to była kwota miesięczna 
przeznaczona na naprawę oraz konserwację. 
Aneta Wdówka – radna – zapytała, czy place zabaw na wsi również podlegają konserwacji ze 
strony gminy? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKiM  - odpowiedział, że jeżeli plac zabaw jest na 
gwarancji, to zajmuje się tym wykonawca. Po okresie gwarancji przekazywany jest gminie, 
która zajmuje się jego utrzymaniem. 
Jakub Biernacki – radny – stwierdził, iż przy planowaniu kolejnych inwestycji związanych z 
budową placów zabaw należy zastanowić się nad dostosowaniem ich do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych. Jest to prośba rodziców i prosi o przychylenie się do niej. 
Jadwiga Figura – radna – zwróciła się z prośbą w imieniu mieszkańców ul. Piłsudskiego oraz 
osiedla Ustronie, aby pojawiły się tam bramki do gry w piłkę. 
Jakub Biernacki – radny – stwierdził, iż dostęp do Orlików jest bardzo ograniczony dla osób „z 
zewnątrz”, gdyż często są one rezerwowane z dużym wyprzedzeniem. Zastanawia się nad 
możliwością wprowadzenia zmian w regulaminie, aby były ogólnodostępne. Uważa, że 
należałoby również podjąć rozmowy ze Starostwem o możliwości udostepnienia mieszkańcom 
boisk przy ZSP Nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego.   
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. SSOLiS – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o boiska Orlik, 
to są one dostępne od godziny 12 do 21. Można również robić rezerwacje dla grup 
zorganizowanych. Przy ZSS Nr 1 Orlik dostępny jest od godz. 16, gdyż wcześniej użytkowany 
jest przez szkołę. W okresie weekendu majowego Orliki były nieczynne ze względu na prace 
konserwatorskie. 
Ad. pkt. 2  
 Zapytania i wolne wnioski. 
 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – uznał wniosek radnego Biernackiego, aby nowe 
place zabaw dostosować do potrzeb dzieci niepełnosprawnych za słuszny. Stwierdził, iż 
zaniepokoiły go informacje o stanie boiska w Bielowicach i uważa, że należy zrobić wszystko, 
aby proces dewastacji tego miejsca zatrzymać, gdyż zostały zainwestowane w niego duże 
pieniądze. 
Krzysztof Grabski – radny – stwierdził, iż to nie sportowcy niszczą obiekt, a chuligani którzy 
organizują tam spotkania towarzyskie. Uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 
zainstalowanie kamer oraz uczulenie na tym punkcie policji. 
Anna Zięba – radna – poinformowała, że w dniu 14 maja zostało wydane postanowienie przez 
Wojewodę Łódzkiego o wstrzymaniu wykonania zarządzenia nr 84/2019 Burmistrza Opoczna 
w sprawie odwołania Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie. Zarządzenie 
dotarło do Urzędu za pomocą skrzynki e-puap z dopiskiem do wiadomości Rady Miejskiej. 
Poinformowała, że jako Przewodnicząca Rady nie widziała, tego dokumentu. Od służb 
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prawnych Wojewody dowiedziała się, że takie postanowienie zostało wydane. Po rozmowie 
telefonicznej z Sekretarzem zawiadomienie to otrzymała w dniu 24 maja. Ponadto 
poinformowała, że 24 maja zostało wydane rozstrzygniecie nadzorcze w zakresie uchylenia 
zarządzenia Burmistrza dotyczącego odwołania Pani Dyrektor jak i zarządzenia konkursu w tej 
szkole. Informacja ta również nie dotarła do Rady Miejskiej. Apeluje, aby takie dokumenty w 
przyszłości docierały do Rady Miejskiej. Poprosiła Sekretarza o udostępnienie go i przekazanie 
do wiadomości wszystkim radnym poprzez program e sesja.  
Krzysztof Grabski – radny – stwierdzi, iż jest to podobna sytuacja do tej, kiedy radni 
poprzedniej kadencji złożyli wniosek dotyczący podziału gminy na miejską i wiejską. 
Informacja Wojewody w tej sprawie nie została  udostępniona zainteresowanym radnym w celu 
korekty literówki.  
 

Podczas wyjazdowego posiedzenia zgłoszono następujące wnioski: 
Radny Jakub Biernacki wnioskuje, aby dostosować nowo powstające place zabaw dla 

dzieci niepełnosprawnych. 
Radna Jadwiga Figura zwróciła się z prośbą o budowę ogrodzonego placu zabaw na 

osiedlu „Fiory” (działka gminna przy skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i ul. Krasickiego) oraz 
budowę chodnika w tym miejscu. 

Komisja wnioskuje, aby Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ogonowicach przeprowadził 
konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie lokalizacji placu zabaw, który ma powstać na placu 
szkolnym. 

 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 14.00 
 
 
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 
 

                                                                         Andrzej Rożenek  
 
Protokołowała: 
A. Firmowska 
 
 
 

 
 


