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PROTOKÓŁ NR 5/19 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury 
z dnia 24 kwietnia 2019r.  

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Jolanta Łuczka–Nita - Zastępca 
Przewodniczącego 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. Rekrutacja do szkół.  
3. Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich. 
4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę. 
5. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.  
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
7. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Jolanta Łuczka-Nita – Zastępca Przewodniczącego Komisji - otworzyła posiedzenie 
komisji i powitała wszystkich obecnych. 
Zastępca Przewodniczącego 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 protokołu z miesiąca marca 2019r.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji poinformowała, że protokół Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i kultury Nr 4/19 z dnia 27 marca 2019r. był 
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali 
obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
Zastępca Przewodniczącego zapytała, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.  
 
Wobec braku uwag Zastępca Przewodniczącego poddała pod głosowanie protokół w 
wersji przedłożonej z dnia 27 marca 2019r.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 4/19  z dnia 27 marca 2019r.   

 
Ad. pkt. 2 

Rekrutacja do szkół. 
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji - przedstawił informację /załącznik nr 4 
do protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, czy wszystkie chętne dzieci zostaną przyjęte do 
przedszkoli? 
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że niemożliwe jest, aby 
wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkoli gminnych. Sytuację ratują przedszkola 
prywatne. Nadmienił, że kilka lat temu Rada Miejska podjęła uchwałę, że dzieci, które 
nie znajdą miejsca w przedszkolach gminnych można umieścić w przedszkolach 
prywatnych na zasadach, jakie obowiązują w przedszkolach gminnych, a więc Gmina 
jest przygotowana do takiej sytuacji.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 3 

Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich. 
 

Materiał z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
Materiał z Sądu Rejonowego w Opocznie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Materiał z Prokuratury Rejonowej w Opocznie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 4 

Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę. 
 
Dorota Rybińska - Naczelna Pielęgniarka – przedstawiła informację /załącznik nr 10 do 
protokołu/. 
Jolanta Łuczka-Nita – Zastępca Przewodniczącego Komisji – zapytała, czy w szkołach 
odbywają się prelekcje dla uczniów? 
Dorota Rybińska - Naczelna Pielęgniarka – odpowiedziała, że oczywiście że tak, a na 
sesji odpowie bardziej szczegółowo.  
Urszula Wiktorowicz – Dyrektor SP w Bielowicach – powiedziała, że Szkoła 
Podstawowa w Bielowicach współpracuje ze Szpitalem i jeden dzień w miesiącu w 
piątek pielęgniarka jest w szkole, służy pomocą i prowadzi pogadanki.  
Dorota Rybińska - Naczelna Pielęgniarka – podkreśliła ważną rolę pielęgniarki w szkole 
w kontaktach z dziećmi. Czasem dzieci wolą porozmawiać z pielęgniarką o swoich 
problemach, w tym domowych.  
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała o szczepienia dzieci, w kontekście powracających 
chorób zakaźnych. Nadmieniła, że niektóre miasta podjęły uchwałę, w której jednym z 
kryteriów naboru do przedszkola jest szczepienie dziecka.  
Dorota Rybińska - Naczelna Pielęgniarka – odpowiedziała, że w Powiecie Opoczyńskim 
jest wysoki stopień szczepień dzieci.  
Przedstawicielka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA-MED. s.c.” w 
Opocznie – przedstawiła informację /załącznik nr 8 do protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, czy informowanie rodziców o problemach 
zdrowotnych dzieci przynosi efekty? 
Przedstawicielka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA-MED. s.c.” w 
Opocznie – odpowiedziała, że spotyka się z sytuacjami, gdzie rodzic obiecuje że uda się 
z dzieckiem do specjalisty, ale tego nie robi. Nie ma możliwości wyegzekwowania tego 
na rodzicu.  
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Alicja Szczepaniak – radna – powiedziała, że o problemach zdrowotnych dzieci 
powinien rozmawiać z rodzicem wychowawca.  
Małgorzata Kozłowska – Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie – powiedziała, że 
wychowawca nie ma prawa wiedzieć o problemach zdrowotnych dziecka.  
Zbigniew Sobczyk – radny – nadmienił, że bez zgody rodziców niewiele można 
zdziałać. Rodzic pełni największą rolę.  
Materiał z Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób Niepełnosprawnych Starostwa 
Powiatowego w Opocznie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 5 

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Opocznie.  

 
Bernard Ziółkowski – p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opocznie – przedstawił informację /załącznik do protokołu z sesji Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 26 kwietnia 2019r./. 
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, ilu jest uczestników, gdzie jest siedziba Klubu i 
czy każdy mieszkaniec Opoczna senior może być uczestnikiem Klubu Seniora? 
Nadmieniła, że w Opocznie jest potrzebny Dom Seniora, z uwagi na starzenie się 
społeczeństwa.  
Bernard Ziółkowski – p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opocznie – odpowiedział, że Klub Seniora jest dla 30 osób w wieku 60+. Siedziba 
Klubu mieści się w budynku przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.  
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała o koszt jednostkowy na osobę?  
Magdalena Belica – Koordynator projektów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Opocznie – wyjaśniła, że Klub Seniora jest realizowany w ramach 
Centrum Usług Społecznych i został utworzony dla 30 osób. Takie są założenia 
projektowe, bo na tyle otrzymano środków z UE. Rekrutacja do Klubu odbywa się na 
podstawie wytycznych z wniosku unijnego. To program pilotażowy. Początkowo trudno 
było znaleźć chętnych, a w tej chwili jest ich wielu. Celem funkcjonowania Klubu jest 
przede wszystkim aktywizacja osób starszych, poprzez organizowanie im różnych 
zajęć. Cały projekt, w skład którego wchodzi Klub Seniora, kosztował 2 mln 600 tys. 
zł, z czego pozyskane to 2 mln 300 tys. zł. Na zakończenie wypowiedzi Pani 
Koordynator podkreśliła potrzebę prowadzenia polityki prosenioralnej. 
Anna Zięba – radna – zapytała o przedział czasowy funkcjonowania Centrum Usług 
Społecznych i od kiedy Pani Belica jest Koordynatorem? 
Magdalena Belica – Koordynator projektów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Opocznie – odpowiedziała, że okres realizacji projektu CUS to 2017r. – 
30 września 2019r., a Koordynatorem jest od 1 lutego 2019r. Jeśli będzie zgoda Powiatu 
to zostanie złożony wniosek do kolejnej edycji projektu i wówczas będzie to Centrum 
Usług Środowiskowych. Wniosek można złożyć do dnia 17 czerwca 2019r. Projekt 
poszerzony będzie o opiekę medyczną i w jego ramach można tworzyć Domy Pomocy 
Dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
Anna Zięba – radna – zapytała, czy już jest po rozmowach z Powiatem i czy wniosek 
jest w przygotowaniu? 
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Magdalena Belica – Koordynator projektów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Opocznie – odpowiedziała, że pytanie dotyczące rozmów z Powiatem jest 
do Burmistrza, a dane do wniosku oczywiście są zbierane i przygotowywane w MG 
OPS. W przypadku zgody dokumenty będą gotowe. Nadmieniła, że udziałem w 
projekcie jest zainteresowana kolejna Gmina – Białaczów.  
Alicja Szczepaniak – radna – powiedziała, że istnieje potrzeba utworzenia Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej i prosi o podjęcie działań w tym celu. 
Bernard Ziółkowski – p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opocznie – stwierdził, że radna poruszyła ważną kwestię. Potrzeby są wielkie i na 
pewno MG OPS będzie sięgało po środki z UE. 
Alicja Szczepaniak – radna – poprosiła o przygotowanie na sesję informacji, ile w latach 
2016-2018 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środków na zadania 
zlecone /środki zewnętrzne/ i ile na zadania własne /środki gminne/.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Przerwa 
Po przerwie  
 
Ad. pkt. 6 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
 

A) Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy  
w kontekście bezpieczeństwa. 

Materiał z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
Materiał z Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
Materiał z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Opocznie stanowi 
załącznik nr 12a do protokołu. 
Materiał z Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

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

Materiał z Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu stanowi załącznik nr 
14 do protokołu. 
Materiał dodatkowy z Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego stanowi załącznik nr 14a do 
protokołu.  
Materiał z Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Opocznie stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

C) Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  
Materiał z Zespołu ds. Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
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D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  
 

a) współpracy Gminy Opoczno z Gminą Jarocin,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 17 do 
protokołu/. 

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

 
b) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 18 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 19 do protokołu/. 
Zbigniew Sobczyk – radny – poprosił o większe kontrole przy zalewie.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – nadmienił, że środki na służby ponadnormatywne 
są już zabezpieczone w bieżących zmianach w budżecie.  

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 20 do protokołu/. Poinformował o autopoprawce, że w §1 pkt. 5 
wyznaczającym strefę VI została dopisana miejscowość Libiszów Kolonia.  
Anna Zięba – radna - zapytała, czy zmianie ulegają ceny za przejazd? 
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie - odpowiedział, że nie.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – nadmienił, że niniejsza uchwała wynika z tego, że 
weszła w życie nowa ustawa o transporcie zbiorowym.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zgłosił wniosek, aby miejscowość Libiszów 
Kolonia umieścić w strefie V.   

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0,wstrz. - 0 poparła wniosek radnego.  
 

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały, z uwzględnieniem wniosku radnego.  

 
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  

na lata 2019 – 2034, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 21 do 
protokołu/. 
Anna Zięba – radna – podkreśliła, że w planach inwestycyjnych zrezygnowano z 
rewitalizacji starej części miasta, natomiast dołożono termomodernizację budynku  na 
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ul. Mickiewicza, gdzie obecnie znajduje się bursa Szkoły Prywatnej. Zapytała skąd ten 
pomysł?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że do budynku na ul. Mickiewicza 
zostałby przeniesiony MG OPS, bo jeśli dojdzie do jego termomodernizacji to trzeba 
będzie to zrobić, aby wykonać prace.  
Anna Zięba – radna – wyjaśniła, że projekt PPP w ramach którego planowana jest 
termomodernizacja budynku MG OPS miał ruszyć na przełomie 2019/2020 roku. Z 
kolei w WPF jest ujęta termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza w kwocie 20 
tys. zł na projekt techniczny w 2019r.  
Anna Zięba – radna – zapytała, z jakiego programu Gmina będzie występować o środki? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że o środki unijne z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach termomodernizacji. 
Anna Zięba – radna – wyraziła swoje wątpliwości co do pozyskania środków i 
czasowego spięcia tych inwestycji.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że na pewno PPP ulegnie 
przesunięciu, Gmina nie rozpoczyna procedur przetargowych, czeka na informację z 
Urzędu Marszałkowskiego o możliwości przesunięcia terminu realizacji o cały rok.   
Anna Zięba – radna – wyraziła opinię, iż według niej rok nie wystarczy. Zapytała o 
inwestycję budowy parkingu na ul. Norwida – Konopnickiej wraz z ogrodzeniem. 
Sprawa umiejscowienia parkingu ciągnie się 3-ci rok. Spółka ZGM była zobowiązana 
do przeprowadzenia konsultacji ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z uwagi na liczne 
sprzeczne petycje mieszkańców do byłego Burmistrza Rafała Kądzieli. Zapytała, czy te 
konsultacje zostały przeprowadzone? Czy są uchwały Wspólnot Mieszkaniowych 
wyrażające zgodę na lokalizację parkingu?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na 
to pytanie, ale parking ma być zlokalizowany na terenie gdzie częściowo jest plac zabaw 
i to jest na wniosek mieszkańców. Nadmieniła, że nie posiada wiedzy ilu mieszkańców 
poparło wniosek, a ilu było przeciwnych.  
Anna Zięba – radna – powiedziała, że jej pytanie wynika z częstych zarzutów w stronę 
radych i Gminy o brak przeprowadzania konsultacji społecznych. Poprosiła o 
przygotowanie na sesję informacji, czy w sprawie lokalizacji parkingu były 
przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami? Ponadto Przewodnicząca zapytała o 
budowę bloku socjalnego 610 tys. zł.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że Gmina nie zdoła w tym roku przerobić 
całej zabezpieczonej kwoty.  
Anna Zięba – radna – dopytała, jaka kwota była w poprzedniej wersji WPF? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że kwota 900 tys. zł.  
Anna Zięba – radna – zapytała, czy jest ustalony harmonogram prac dotyczący bloku 
socjalnego? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że wszystko zależy od wykonania 
projektu, który ma być do końca września. 
Anna Zięba – radna – dopytała, czy projekt techniczny będzie wraz z pozwoleniem na 
budowę? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – potwierdziła. 
Anna Zięba – radna – zapytała o PPP – poprawa efektywności energetycznej w wykazie 
przedsięwzięć jest wpisane „0”.   
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – powiedziała, że wydatki bieżące na ten rok są „0”.  
Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – wyjaśniła, że w tym 
projekcie nie są przewidziane wydatki bieżące, wszystkie wydatki są inwestycyjne. 
Alicja Szczepaniak – radna – wspomniała, że w poprzedniej kadencji uczestniczyła w 
spotkaniu z mieszkańcami w sprawie parkingu i według niej nie ma tam miejsca na 
parking. Nadmieniła, że jeśli chodzi o plac zabaw to mieszkańcy nie są z niego 
zadowoleni, bo ten teren służy za miejsce spotkań młodzieży i niekulturalnych 
zachowań.  
Anna Zięba – radna – powiedziała, że była grupa osób która wnosiła o to, aby urządzić 
tam boisko do piłki siatkowej z prawdziwego zdarzenia. Przewodnicząca podkreśliła, 
że jest tam duży zasób lokali komunalnych, a więc administrowanych przez spółkę 
gminną i była okazja do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przy zebraniach 
rocznych albo w drodze indywidualnego zbierania podpisów bądź też spotkania dla 
wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych z tego terenu.  Wspomniała, że kiedyś zabrano 
część terenu Przedszkola Nr 4 i zorganizowano tam miejsca parkingowe. Oczywiście 
jest ich za mało, ale lokalizację parkingu należy skonsultować z mieszkańcami. 
Natomiast na Osiedlu Norwida-Konopnickiej przy pozyskaniu środków można 
stworzyć ładną przestrzeń rekreacyjną zarówno dla dzieci, jak i młodzieży i osób 
starszych. Przewodnicząca na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdziła, że jedynym 
rozsądnym rozwiązaniem byłyby uchwały poszczególnych bloków o tym, czy wyrażają 
zgodę na zlokalizowanie na tym terenie parkingu.  
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że do niego jako Zastępcy Burmistrza 
przychodziły mamy twierdzące, że ich dzieci korzystają z placu zabaw. Dodał, że nocne 
zabawy młodzieży to problem nie tylko tego miejsca.  
Anna Zięba – radna – wspomniała, że na spotkaniu w terenie był pracownik z Wydz. 
Techniczno-Inwestycyjne i mieszkańcy opowiedzieli się wówczas, aby podzielić teren 
w taki sposób, aby część terenu była dla osób starszych, a część dla dzieci.    
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – powiedział, że 
wnioski o zbudowanie parkingu przy ul. Norwida – Konopnickiej wpływają do Urzędu 
od 5 lat, z licznymi podpisami. Nadmienił, że temat parkingu pojawia się przy każdym 
budżecie. Dodał, że w założeniach jest parking na ok. 20 samochodów osobowych. 
Projekt techniczny będzie kosztował ok. 17 tys. zł i zostanie wykonany w tym roku, jeśli 
taka będzie wola Rady. 
Anna Zięba – radna – zapytała, czy Urząd ma uchwały Wspólnot w tej sprawie? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – odpowiedział, 
że nie. 
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że jest potrzeba wybudowania parkingu, ale nie 
kosztem placu zabaw dla dzieci.   
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – wyjaśnił, że 
plac zbaw nie będzie zlikwidowany, bo parking ma być urządzony na terenie zielonym.  
Alicja Szczepaniak – radna – zwróciła się z pytaniem do radnej Zięby i radnego 
Sobczyka dlaczego będąc zastępcami burmistrza w poprzedniej kadencji nie podjęli 
działań, aby na tym Osiedlu powstał plac zabaw z prawdziwego zdarzenia?  
Anna Zięba – radna – odpowiedziała, że nie udało się tego wykonać, gdyż wówczas 
wskaźnik dochodu na 1 mieszkańca Gminy Opoczno był za wysoki, aby otrzymać 
środki z Ministerstwa Sportu.  
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Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0,wstrz. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 22 do 
protokołu/.  
Anna Zięba – radna – stwierdziła, że w planie zadań inwestycyjnych na 2019r. została 
wykreślona budowa jednostronnego chodnika na ul. Świerkowej za 325 tys. zł, a 
wpisana przebudowa ul. Świerkowej za 50 tys. zł.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – powiedziała, że kierownictwo uważa, że konieczna 
jest przebudowa całej ulicy Świerkowej wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi i 
odnowieniem nawierzchni.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – wyjaśnił, że 
Gmina jest w posiadaniu dokumentacji przebudowy ul. Świerkowej w pełnym zakresie 
z 2010r., ale ważność pozwolenia na budowę minęła w 2013r. Kwota zabezpieczona w 
budżecie na wybudowanie jednostronnego chodnika w wys. 300 tys. zł jest 
niewystarczająca, bo długość chodnika wynosi 660 metrów. To jedyna ulica w 
Opocznie, która z powodzeniem może uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych, ale należy wykonać pełną dokumentację techniczną, bo się 
zdezaktualizowała. Koszt pełnej przebudowy wynosi ok. 3 mln zł, możliwe 
dofinasowanie to 50-60%, a więc jest o co zabiegać. Z uwagi na to, iż projekt techniczny 
na wykonanie jednostronnego chodnika wynosi 25 tys. zł, Naczelnik uważa że lepiej 
wydać 50 tys. zł na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej ul. Świerkowej z 
włączeniem w ul. Inowłodzką i złożyć wniosek o dofinansowanie.  
Jolanta Łuczka-Nita – Zastępca Przewodniczącego Komisji - dopytała, czy kwota 50 
tys. zł jest na dokumentację techniczną?  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – odpowiedział, 
że na nową dokumentację techniczną z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  
Anna Zięba – radna – zapytała, czy kwota 325 tys. zł wystarczy na zaprojektowanie i 
wykonanie jednostronnego chodnika ul. Świerkowej? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – odpowiedział, 
że zdecydowanie nie. Naczelnik uważa, że brakuje co najmniej 100 tys. zł.  
Anna Zięba – radna – podsumowała, że Burmistrz proponuje wyrzucenie kwoty 325 tys. 
zł na realne do zaprojektowania i wykonania w tym roku wykonanie jednostronnego 
chodnika, a w zamian proponuje 50 tys. zł na projekt który jest, ale który trzeba 
zaktualizować, całość inwestycji wyniesie 3 mln zł i nie ma żadnej gwarancji uzyskania 
środków zewnętrznych, a tym bardziej nie ma możliwości wykonania inwestycji w 
całości ze środków gminnych. Stwierdziła, że Burmistrz proponuje takie rozwiązanie, 
że jesteśmy w punkcie wyjścia.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – podkreślił, że 
dokumentacja nie nadaje się do wykorzystania, a w 2013r. wygasła ważność pozwolenia 
na budowę. Trzeba wykonać nową dokumentację z nowymi uzgodnieniami. Naczelnik 
nadmienił, że na jednostronny chodnik również trzeba będzie wykonać nową 
dokumentację, z tym że nie na pozwolenie na budowę, a na zgłoszenie i czas 
opracowania takiej dokumentacji będzie krótszy. Natomiast na pewno trzeba będzie 
uzupełnić środki w budżecie na wykonanie chodnika, bo są absolutnie niewystarczające.  
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Jolanta Łuczka-Nita – Zastępca Przewodniczącego Komisji - wyraziła opinię, iż 
mieszkańcom chodzi wyłącznie o jednostronny chodnik, a nie przebudowę całej ulicy.   
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – zapytał po 
której stronie miałby być chodnik?  
Jolanta Łuczka-Nita – Zastępca Przewodniczącego Komisji - odpowiedziała, że wzdłuż 
Osiedla.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że w każdej chwili jeśli nie będzie 
środków zewnętrznych na całą ulicę będzie można wykonać tylko jednostronny 
chodnik, ale należy wykonać nowy projekt techniczny. Propozycja jest taka, aby ją robić 
na całość, a nie tylko na chodnik. Podkreślił, że to ulica w Opocznie, która ma 
największe szanse pozyskania środków zewnętrznych i to jest argument za tym, aby 
robić projekt na całość.   
Anna Zięba – radna – stwierdziła, że ma propozycję, żeby nie zabierać kwoty 
zabezpieczonej w budżecie na wybudowanie chodnika w wys. 325 tys. zł, a skoro 
brakuje środków to dołożyć 100 tys. zł czy 150 tys. zł, wykonać projekt na całość ulicy, 
złożyć wniosek o dofinansowanie i w momencie gdy dofinansowania nie będzie to 
wykonać chodnik, bo on potrzebny jest już. Na zakończenie wypowiedzi 
Przewodnicząca wyraziła swoją opinię, iż Burmistrz nie realizuje zapisanych w 
budżecie ze stycznia inwestycji, powinien konsultować się z radnymi i poinformowała, 
że ona wstrzyma się od głosowania nad projektem uchwały. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przypomniała, że na ostatniej sesji Burmistrz czytał 
pismo z Urzędu Marszałkowskiego, że nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji 
zadania rewitalizacji, a zrealizowanie zadania w tym roku jest niemożliwe.  
Anna Zięba – radna – odniosła się do wypowiedzi Pani Skarbnik, że nikt nie 
kwestionował tego, że nie można wydłużyć terminu, a to że Burmistrz konsultował się 
wyłącznie z Naczelnikiem Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego, natomiast nie 
konsultował się z przedsiębiorcami czy są w stanie wykonać zadanie w terminie. 
Przewodnicząca stwierdziła, że gdyby przystąpiono do działań bezpośrednio po sesji 
styczniowej to udałoby się to zrobić, a w tej chwili już jest za późno na realizację 
zadania, gdyż sesja na której uchwalony został budżet odbyła się w styczniu, a jest już 
kwiecień.  
Andrzej Pacan – radny – przypomniał, że za czasów poprzedniej kadencji nie został 
wybudowany blok socjalny, a pieniądze wydane na projekt techniczny zostały 
zmarnowane, bo nie ma możliwości budowy.  
Anna Zięba – radna – powiedziała, że jest możliwość budowy i że na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej odczytała przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami, który 
został wprowadzony w życie, na który czekała Gmina, aby uniknąć płacenia 2 mln zł 
odszkodowań. Projekt budowy bloku socjalnego jest do realizacji.  
Alicja Szczepaniak  radna – wyraziła swoje zdanie, że rewitalizacja jest ważna, ale nie 
powinna być realizowana za takie pieniądze, bo potrzeb jest bardzo wiele i poprosiła, 
aby słuchać głosów mieszkańców.  
Anna Zięba – radna – zapytała na co jest kwota 10 tys. zł ul. Brzozowa?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że ta kwota jest na aktualizację 
kosztorysu. Do realizacji w roku przyszłym w kwocie 2 mln 300 tys. zł. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, o który odcinek ul. Brzozowej chodzi? 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że od ul. Partyzantów do ul. 
Inowłodzkiej. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – wyjaśnił, że nie 
chodzi o całą ul. Brzozową, a odcinek dł. 400 metrów od ul. Partyzantów do ul. 
Akacjowej z kanalizacją deszczową i jednostronnym chodnikiem.  
Anna Zięba – radna – zapytała ile domów jest zlokalizowanych przy tej ulicy? 
Mieczysław Wojciechowski – radny – odpowiedział, że 10-12.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – nadmienił, że 
ul. Brzozowa zamyka Osiedle. Kwota realizacji jest wysoka, ale wynika z kosztorysu 
inwestorskiego.  
Anna Zięba – radna – dokonała porównania: ul. Brzozowa 400 metrów za 2 mln 300 
tys. zł do wykonania w 2019r. z własnych środków i cała ul. Świerkowa 3 mln zł z 
niepewnym dofinansowaniem i wykreślonym z budżetu na ten moment chodnikiem 
potrzebnym na już dla wielu mieszkańców i stwierdziła, że dla niej jest to niezrozumiałe.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – nadmienił, że 
cała długość ul. Brzozowej to 680 metrów, a zaprojektowana jest w granicach 
zamieszkania do ul. Akacjowej, czyli 400 metrów.   

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

 
g) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 23 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 6, 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 24 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 6, 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 25 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 6, 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,  
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Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 26 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 2, przeciw - 0,wstrz. - 4 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
Ad. pkt. 7 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Mieczysław Wojciechowski – radny – poprosił o przygotowanie informacji, ile dzieci z 
terenów wiejskich jest zapisanych  do miejskich przedszkoli, do klas „0” i do klas I-ych 
oraz ile klas I-ych planuje się otworzyć w SP nr 1, 2 i 3.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – obiecał przygotować i przekazać te dane 
w maju.  
Jolanta Łuczka-Nita – Zastępca Przewodniczącego Komisji - poprosiła o informację na 
sesji na temat strajków nauczycieli.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – powiedział, że we wszystkich 
strajkujących szkołach były zabezpieczone zajęcia wychowawcze, była zapewniona 
opieka oraz że egzaminy gimnazjalne i 8 klas odbyły się.  
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Zastępca Przewodniczącego zamknęła 
posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.30 
 
 
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  
 
 
 
 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 

Jolanta Łuczka-Nita 
 

Protokołowała: 
B. Kędziora 
 
 


