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PROTOKÓŁ NR 7/19 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
z dnia 23 kwietnia 2019r.  

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca 2019r. 
2. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.  
3. Opieka zdrowotna w szkołach. 
4. Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony 

przeciwpożarowej – sprawozdanie finansowe za 2018r.   
5. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
7. 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 - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
 

Ad. pkt. 1 
Przyjęcie protokołu z miesiąca marca 2019r.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 6/19 z dnia 25 marca 2019r. 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 uwagi do protokołu.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 25 marca 2019r.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 6/19  z dnia 25 marca 2019r.   

 
Ad. pkt. 2 

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Opocznie.  

 
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
przedstawiła informację /załącznik do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z 
dnia 26 kwietnia 2019r./. 
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Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – stwierdził, że w roku 2018 zatrudnienie w 
MG OPS wynosiło 89 osób i poprosił o porównanie do roku 2017. 
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
odpowiedziała, że w roku 2018 zatrudnienie w MG OPS wzrosło, z uwagi na 4 
realizowane projekty.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – stwierdził, że 19 osób zostało 
zatrudnionych w związku z realizacją projektów. Zapytał, czy mają podpisaną umowę 
tylko na czas realizacji projektu czy czas nieokreślony?   
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
odpowiedziała, że w tej chwili te osoby są zatrudnione w ramach realizacji projektów. 
Część projektów będzie kontynuowana, a zatem osoby będą miały przedłużoną umowę.     
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – dopytał, kiedy kończą się projekty – z 
końcem roku czy w okresie jego trwania?  
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
odpowiedziała, że projekt „Lepsze jutro” kończy się w czerwcu tego roku, a projekt 
„Reorganizacja” we wrześniu tego roku.  
Jadwiga Figura – radna – zapytała, jak układa się współpraca z organizacjami 
porządkowymi? Ponadto radna zwróciła uwagę na zwiększoną pomoc osobom starszym 
oraz na kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej w 
kontekście tzw. „pracy na czarno”.  
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
stwierdziła, że Ośrodek stara się dokładnie sprawdzać kryterium dochodowe na 
podstawie złożonych informacji, aczkolwiek nie wyklucza sporadycznych przypadków 
związanych z nieudokumentowaną pracą dodatkową. Powiedziała, że współpraca z 
organizacjami pozarządowymi układa się bardzo dobrze i nie ma żadnych problemów.    
Jadwiga Figura – radna – stwierdziła, że jest widoczny wzrost liczby osób starszych 
korzystających z zasiłków pielęgnacyjnych. Ponadto zapytała, czy zdarza się, że osoby 
zwracają zasiłki za podanie nieprawidłowych danych?  
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
potwierdziła wzrost liczby osób starszych, które wymagają tej formy pomocy a 
potwierdzają to dane liczbowe. W roku 2017 objęto tą pomocą 53 osoby, a w roku 2018 
już 89 osób. Dodatkowo specjalistycznymi usługami w ramach projektu CUS Ośrodek 
mógł objąć 20 osób niepełnosprawnych. Potwierdziła, że zdarzają się przypadki zwrotu 
świadczeń.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy funkcjonuje nadal fundacja 
CIS?  
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
odpowiedziała, że fundacja jest w trakcie przekształcania swojego statusu. Zakończyła 
działalność z rokiem 2018r. Obowiązkiem MG OPS było objąć uczestników CIS 
ubezpieczeniem i zapewnić im posiłek.  Było to około 80 osób.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, gdzie ma siedzibę Klub Seniora? 
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
odpowiedziała, że siedziba Klubu Seniora znajduje się przy Kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. w Opocznie. Klub powstał w ramach projektu CUS i obejmuje 30 osób.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – powiedział, że w roku 2018 OPS 
wynajmował budynek przy ul. Kopernika 4a i zapytał jakie są plany na 2019 rok? 
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Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
odpowiedziała, że budynek jest wynajmowany dla pracowników obsługujących projekt 
„W rodzinie siła” i na pewno do końca projektu będzie wynajmowany. Umowa jest 
zawarta do końca tego roku.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy jest sprawdzana efektywność 
projektów  i czy nadzór nad projektami ma Wojewódzki Urząd Pracy?  
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
odpowiedziała, że tak. Podkreśliła, że projekty dotyczą bardzo różnorodnych zadań. W 
ramach projektu „Lepsze jutro” osoby uczestniczą w różnych kursach np. prawa jazdy, 
nauki języka obcego. W ramach projektu CUS jest prowadzony Klub Seniora, gdzie 
pomoc jest udzielana osobom starszym, niepełnosprawnym. Projekt „W rodzinie siła” 
obejmuje pomocą rodziny niewydolne wychowawczo.   
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy środki na świadczenie 500+ 
pochodzą w całości z budżetu państwa, czy jest również udział finansowy gminy? 
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
odpowiedziała, że z budżetu państwa pochodzi dotacja na wypłatę tego świadczenia.    

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 3 

Opieka zdrowotna w szkołach. 
 
Przedstawicielka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA-MED. s.c.” w 
Opocznie – przedstawiła informację /załącznik nr 4 do protokołu/. 
Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – przedstawiła informację 
/załącznik nr 5 do protokołu/. 
Jadwiga Figura – radna – poprosiła na przyszłość o ujęcie w materiale analizy tematu 
na przestrzeni lat. Ponadto zapytała, czy wydawane są legitymacje dla rodziców 
pobierających zasiłki pielęgnacyjne na dzieci z MG OPS uprawniające do ulg np. na 
przejazd komunikacją miejską, parkowanie na kopertach?  
Przedstawicielka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA-MED. s.c.” w 
Opocznie – odpowiedziała, że wad zdrowotnych u dzieci jest coraz więcej. W tej 
sprawie są wysyłane pisma informacyjne do rodziców, są przeprowadzane bilanse, ale 
niestety odzew jest niewielki. Pielęgniarki nie mogą dotknąć dziecka bez zgody rodzica, 
na wszystko musi być zgoda i z tym też jest problem. Do zaszczepienia dziecka również 
nie można zmusić rodzica.  
Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – wyjaśniła, że dla dzieci do 
16 roku życia są wydawane legitymacje, a dla osób od 16 roku życia są orzeczenia o 
zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. Na temat różnych ulg rodzic jest 
informowany. Nie ma dokładnych danych na temat liczby osób niepełnosprawnych, co 
wynika z różnego orzecznictwa w tym zakresie. Tą dziedziną zajmuje się wiele 
instytucji np. Powiatowe Zespoły ds. Orzekania, ZUS-y, KRUS-y. Padają różne 
szacunki od 10% do 15% społeczeństwa, którzy legitymują się dokumentem 
potwierdzającym niepełnosprawność.   



4 
 

Jadwiga Figura – radna – dopytała, czy Zespół ds. Orzekania wydaje legitymacje dla 
dzieci? 
Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – odpowiedziała, że tak i karty 
parkingowe również.  
Materiał ze Szpitala Powiatowego w Opocznie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 4 

Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony 
przeciwpożarowej – sprawozdanie finansowe za 2018r.   

 
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu 
- przedstawiła informację /załącznik nr 7 do protokołu/. 
Materiał dodatkowy z Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego stanowi załącznik nr 7a do 
protokołu.  
Dariusz Rzepka - Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Opocznie - 
przedstawił informację /załącznik nr 8 do protokołu/.  
Jadwiga Figura – radna – zapytała o porównanie liczby ochotników w roku 2018 i 2017. 
Dariusz Rzepka - Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Opocznie - 
odpowiedział, że liczba ogólna członków OSP jest mniej więcej na stałym poziomie, 
natomiast mniej ochotników bierze czynny udział w wyjazdach na akcje z uwagę na ich 
ograniczoną dostępność czasową, ich pracę.  
Krzysztof Grabski – radny – zapytał, czy staranniej wypełniane są karty drogowe? 
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu 
- odpowiedziała, że karty drogowe są dokładnie sprawdzane przez pracownika. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 5 

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska - przedstawiła 
informację /załącznik nr 9 do protokołu/. 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – dopytał, czy mechaniczne zamiatanie ulic 
będzie sukcesywnie realizowane? 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska - odpowiedziała, 
że tak.  
Krzysztof Grabski – radny – zapytał o zamiatanie ulic w miejscowościach wiejskich. 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – poprosiła o 
zwrócenie się z pytaniem do Naczelnika Miązka. 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy prawdziwe są głosy, że WFOŚ 
w zakresie programu Czyste Powietrze chce część obowiązków przerzucić na gminy np. 
przyjmowanie wniosków?  
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska - odpowiedziała, 
że do niej takie informacje nie dotarły. Dopowiedziała, że program Czyste Powietrze 
jest programem rządowym i środki zostały przekazane do Wojewódzkich Funduszy 
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Ochrony Środowiska. Nadmieniła również, że w Starostwie zorganizowany jest punkt 
informacyjny, który udziela wszelkich informacji.  
Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – dopowiedziała, że w tej 
chwili punkt jest czynny w poniedziałki w godzinach 9-14, a docelowo będzie czynny 
w poniedziałki i czwartki, z uwagi na duże zainteresowanie ludzi.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał o składowisko odpadów 
produkcyjnych za zakładem WIS.  
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska - odpowiedziała, 
że to teren działki należący do przedsiębiorcy. WIOŚ przeprowadzał tam kontrole i było 
zalecenie pokontrolne o uprzątnięcie terenu.  
Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – dopowiedziała, że 
przedsiębiorca nie zwracał się z wnioskiem do Starostwa o wydanie decyzji w zakresie 
gospodarki odpadami. Starostwo nie prowadzi w tej sprawie żadnego postępowania.  
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – zachęciła do 
wypełniania ankiety inwentaryzacyjnej w ramach programu ZONE i nadmieniła, że do 
tej pory wpłynęły 311 wypełnione ankiety.  
Tadeusz Brola - radny – zapytał o termin zakończenia inwentaryzacji kotłów. 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, 
że całą procedurę narzuca Ministerstwo i nie ma określonego terminu końcowego.  
Tadeusz Brola - radny – zapytał, jaki procent stanowi te 311 ankiet? 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, 
że to niewielki procent, bowiem nieruchomości jest ponad 6 tysięcy.  
Krzysztof Grabski – radny – zapytał, kiedy będą zamiatane drogi na wsiach? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 
odpowiedział, że po zakończeniu sprzątania miasta. Dopowiedział, że zamiataniem ulic 
zajmuje się Spółka PGK, która opiera się na harmonogramie prac. 
Krzysztof Grabski – radny – poprosił o zwrócenie uwagi na plac przy sklepach i drogę 
do Kościoła w Mroczkowie Gościnnym oraz drogę w Mroczkowie Dużym.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 
zapewnił, że zostanie to sprawdzone i w przypadku konieczności wykonane.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 6 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
 

A) Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 
wśród nieletnich w roku 2018. 

Materiał z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
Materiał z Sądu Rejonowego w Opocznie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Materiał z Prokuratury Rejonowej w Opocznie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
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B) Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy  
w kontekście bezpieczeństwa. 

Materiał z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
Materiał z Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. 
Materiał z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Opocznie stanowi 
załącznik nr 14a do protokołu. 
Materiał z Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  
 

a) współpracy Gminy Opoczno z Gminą Jarocin,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 16 do 
protokołu/. 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – wyraził żal, że do uczestnictwa w delegacji 
do Jarocina nie zostali zaproszeni radni.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
b) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 17 do 
protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 

c) przekazania środków finansowych dla Policji,  
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu 
– przedstawiła projekt uchwały/załącznik nr 18 do protokołu/. 

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

d) ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w 
publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach 
pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie,  

Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie - przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 19 do protokołu/. 

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

 
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  

na lata 2019 – 2034, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 20 do 
protokołu/. 
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Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – poprosił o informację na temat 2 inwestycji 
a mianowicie ul. Świerkową i ul. Błonie - z jakiego projektu Gmina chce pozyskać 
środki na te inwestycje?  
Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – na początku 
wypowiedzi przedstawiła informację na temat złożonych wniosków o środki od 
Wojewody Łódzkiego. Złożony w zeszłym roku wniosek na ul. Ogrodową i Szkolną 
jest zawieszony z uwagi na brak ostatecznej decyzji co do realizacji tego wniosku. Do 
12 kwietnia br. zostały złożone 2 wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. To był 
1-szy nabór, w lipcu planowany jest jeszcze 2-gi nabór. W tej chwili został złożony 
wniosek na refundację kosztów przebudowy ul. Szopena, Hubala, Starzyńskiego – 
kanalizacja i drugi wniosek na przebudowę ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichą. 
Natomiast te dwa wnioski, o które pyta radny planowane są do złożenia w naborze 
lipcowym.  

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

 
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 
 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 21 do 
protokołu/. 
Andrzej Pacan – radny – zapytał o przyczynę zmniejszenia kwoty na budowę bloku 
socjalnego o 380 tys. zł. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że w tym roku Gmina nie zdąży 
przerobić całej kwoty, bowiem projekt techniczny będzie gotowy do końca września br.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji –  zapytał o VAT w przypadku tej inwestycji, 
czy będzie wydatkiem kwalifikowalnym, czy nie?  
Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – wyjaśniła, że termin 
wykonania projektu technicznego jest do końca września, potem Gmina złoży wniosek 
o dofinansowanie. Dopiero mając pozwolenie na budowę można składać wniosek o 
dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeśli nawet złożenie wniosku 
nastąpi w październiku to on i tak do końca roku będzie rozpatrywany i w tym roku nie 
uda się rozpocząć zadania. W Banku Gospodarstwa Krajowego VAT jest wydatkiem 
kwalifikowalnym, czyli Gmina nie ma fizycznej możliwości odliczenia. Natomiast 
Zarządcą obiektu będzie Spółka ZGM.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał o wyłonienie partnera w formule 
Partnerstwo Prywatno-Publiczne? 
Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – odpowiedziała, że 
Gmina czeka na wyrażenie zgody przez Marszałka Województwa Łódzkiego na 
przedłużenie terminu realizacji projektu i jest na etapie przetargu.  

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

 
g) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do 
protokołu/. 
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Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

h) uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania  
z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 23 do 
protokołu/. 

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

i) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 24 do 
protokołu/. 

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

j) odstąpienia od 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 25 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 2, przeciw - 0,wstrz. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

k) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 
w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
Ad. pkt. 7 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Andrzej Pacan – radny – przytoczył pismo, jakie otrzymał jako odpowiedź na swój 
wniosek ze Spółki PGK /załącznik nr 27 do protokołu/. 

 
Dodatkowy materiał dla Komisji, jako odpowiedź na wniosek stanowi załącznik nr 28 
do protokołu.  
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.20 
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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 
 
 


