PROTOKÓŁ NR 5/19
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2019r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2a do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród
nieletnich.
3. Działania na rzecz ochrony jakości powietrza w Gminie Opoczno.
4. Stan sanitarno – weterynaryjny na terenie Gminy Opoczno.
5. Informacja z działalności OSP z terenu Gminy Opoczno w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za rok 2018.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
7. Zapytania i wolne wnioski.
Tadeusz Brola - 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). Zaproponował, aby przesunąć pkt. 4 do pkt. 2.
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia z
proponowaną zmianą.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 4/19 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 – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 4/19
z dnia 25 marca 2019r.
Ad. pkt. 2
Stan sanitarno – weterynaryjny na terenie Gminy Opoczno.
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – przedstawił informację /załącznik
nr 4 do protokołu/.
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Izabela Budzyńska – Jewtuch – PSSE w Opocznie – przedstawiła informację /załącznik nr 5 do
protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt.3
Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród
nieletnich.
Robert Wojciechowski – KPP Opoczno – przedstawił informację /załącznik nr 6 do protokołu/.
Ponadto radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Prokuraturę Rejonową
w Opocznie /załącznik nr 7 do protokołu/ oraz Sąd Rejonowy w Opocznie /załącznik nr 8 do
protokołu/.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy przestępczość wśród nieletnich
wzrasta, czy maleje?
Robert Wojciechowski – KPP Opoczno – odpowiedział, że w zeszłym roku odnotowano 9
czynów z udziałem nieletnich. Jest to na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 4
Działania na rzecz ochrony jakości powietrza w Gminie Opoczno.
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – przedstawiła
informację /załącznik nr 9 do protokołu/.
Maria Sołtysiak -Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa
Powiatowego w Opocznie – poinformowała, że staraniem Kierownictwa Powiatu doszło do
uruchomienia punktu informacyjnego w Starostwie Powiatowym, który czynny jest w
poniedziałki. Punkt udziela informacji oraz pomocy w sprawie składania wniosków
dotyczących ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Jakub Biernacki – radny - stwierdził, iż ewidencja źródeł ciepła za pomocą ankiet może okazać
się nieskuteczna. Padły propozycje, że być może należałoby wysłać pracowników w teren.
Zapytał, czy coś w tym kierunku zostało zrobione? Zapytał również, czy 177 budynków
zinwentaryzowanych to według Kierownika Wydz. Ochrony Środowiska dużo, czy mało?
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że jeśli
chodzi o gromadzenie danych, to jest to program pilotażowy, który rozpoczęła Gmina Skawina.
Pierwsza wersja była taka, że informacje są rozpowszechniane poprzez internet oraz ankiety.
Zainteresowanie jest niewielkie, dlatego urząd zastanawia się nad tym, aby zatrudnić firmę lub
wysłać własnych pracowników. Jeśli chodzi o liczbę zinwentaryzowanych gospodarstw, to
ogółem jest ich 311 na 6000 gospodarstw z terenu gminy, czyli niewiele.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – zapytał jaki procent gospodarstw udało się
zinwentaryzować w Gminie Skawina?
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że z
tego co wie to na początkowym etapie również było zainteresowanie niewielkie, dlatego
zdecydowali się zachęcać mieszkańców różnymi nagrodami. Obecnie przeprowadzają
inwentaryzację w terenie przez osoby zatrudnione z zewnątrz.
Aneta Wdówka – radna – zapytała, czy otwarcie punktu konsultacyjnego w Starostwie 2 razy
w tygodniu podyktowane jest większym zainteresowaniem?
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Maria Sołtysiak -Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa
Powiatowego w Opocznie – odpowiedziała, że tak. Zainteresowanie jest duże i dlatego taka
propozycja.
Jakub Biernacki – radny – zapytał o postęp prac zmierzających do usunięcia z centrum miasta
odlewni WIS. Na jakim są etapie? Poinformował również, iż na jednej z poprzednich sesji
zgłosił wniosek o powołanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw poprawy jakości powietrza
w mieście w którego skład mieli wejść przedstawiciele różnych jednostek. Zapytał na jakim
etapie jest realizacja tego wniosku? Stwierdził, że pomiędzy samorządami powiatu oraz gminy
nie ma współpracy, a jedynie przerzucanie się zadaniami.
Maria Sołtysiak -Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa
Powiatowego w Opocznie – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o zespół interdyscyplinarny, to ze
strony Starostwa została oddelegowana jedna osoba. Stwierdziła, że nie ma mowy o
przerzucaniu się zadaniami, gdyż wynikają one z ustaw i są realizowane zgodnie z prawem.
Podkreśliła, że przyczyną wszystkich problemów związanych z WIS jest emisja
niezorganizowana, która nie jest uregulowana prawnie. Problemy zgłaszane były przez powiat
do różnych instytucji.
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – stwierdziła, że być
może działania podejmowane przez Gminę nie są satysfakcjonujące dla radnego, ale
podejmowanych jest wiele kroków, aby ograniczyć niską emisję. Gmina brała udział w
programie PONE, dzięki któremu skorzystało 103 osoby. Większość z nich podłączyła się do
gazu. Prowadzona jest inwentaryzacja w programie ZONE. Jeśli chodzi o współpracę, to na
razie nie było zorganizowane żadne spotkanie, gdyż gmina zaangażowana jest w projekt ZONE
i póki co nie ma takiej potrzeby.
Jakub Biernacki – radny – stwierdził, iż mówiąc o zespole interdyscyplinarnym miał na myśli
zespół ludzi, którzy ustaliliby stan faktyczny w zakresie regulacji prawnych, które obecnie
obowiązują. Pomysł na powołanie zespołu wynikał z tego, że na te same pytania innych
odpowiedzi udzielało starostwo oraz gmina.
Maria Sołtysiak -Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa
Powiatowego w Opocznie – odpowiedziała, że jeśli chodzi o obsługę punktu konsultacyjnego
to zapewnia je Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a nie Starostwo, które wyłącznie
podjęło działania i udostępniło lokal. Informacji i konsultacji udziela pracownik WFOŚ i nie
jest on osobą oddelegowaną do pracy w zespole. Stwierdziła, że Starostwo Powiatowe nie
sprawuje władzy nad instytucjami, które mają coś do powiedzenia w sprawie ochrony jakości
powietrza. Problem jest duży i trudny do rozwiązania i działania są podejmowane w tym
temacie.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Informacja z działalności OSP z terenu Gminy Opoczno w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za rok 2018.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu –
przedstawiła informację /załącznik nr 10 do protokołu/.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Zarząd Oddziału Miejsko –
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opocznie
/załącznik nr 11 do protokołu/ oraz Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego
/załącznik nr 12 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
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Ad. pkt. 6
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
A) Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy w kontekście
bezpieczeństwa.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Techniczno –
Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 13 do protokołu/, KPP w Opocznie
/załącznik nr 14 do protokołu/, Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie /załącznik nr 15 do
protokołu/ oraz generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad rejon w Opocznie /załącznik
nr 16 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
B) Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan zdrowotny dzieci/ informacja.
Maria Sołtysiak - Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Starostwa Powiatowego w Opocznie – przedstawiła informację /załącznik nr 17 do protokołu/.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Vita-Med” w Opocznie /załącznik nr 18 do protokołu/ oraz SP ZOZ Szpital
Powiatowy w Opocznie /załącznik nr 19 do protokołu/.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy w związku z tym, że są karetki typu P
nie ma w nich lekarzy tylko ratownicy?
Maria Sołtysiak - Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Starostwa Powiatowego w Opocznie – odpowiedziała, że tak. Jest to zgodne z wymogami
Narodowego Funduszu Zdrowia. W skład karetek podstawowych nie wchodzi lekarz.
Przypomniała, że w związku z uruchomieniem lądowiska dla helikopterów jest możliwość
szybkiego przetransportowania pacjenta do specjalistycznego szpitala.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy w najbliższym czasie dostęp do
lekarzy specjalistów może ulec poprawie, czy pogorszeniu?
Maria Sołtysiak - Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Starostwa Powiatowego w Opocznie – odpowiedziała, że brak lekarzy jest problemem
ogólnopolskim. Młodzi lekarze ze względu na sposób kształcenia wybierają duże ośrodki
zdrowia. Szpital posiada miejsca referencyjne na internie, gdzie młodzi lekarze mogą
zdobywać umiejętności.
Krystyna Rytczak – sołtys Libiszów Kol. – zapytała, czy na terenie Opoczna jest endokrynolog?
Maria Sołtysiak - Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Starostwa Powiatowego w Opocznie – odpowiedziała, że nie ma ze względu na brak
specjalistów. Poinformowała również, że Dyrekcja szpitala jest otwarta jeśli chodzi o
przyjmowanie nowych lekarzy.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
C) Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
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Beata Rogulska – MGOPS w Opocznie – przedstawiła informację na temat funkcjonowania
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocenę zasobów pomocy społecznej w
Gminie Opoczno, co stanowi załącznik do protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z
dnia 26 kwietnia 2019 roku.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) współpracy Gminy Opoczno z Gminą Jarocin,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 20 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, 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 21 do
protokołu/.
Jakub Biernacki – radny – prosi o przygotowanie informacji na najbliższą sesję na temat
herbu Opoczna (jaki jest stan faktyczny oraz wykładnię, co dokładnie jest herbem
Opoczna).
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, iż Urząd Miejski obecnie jest na etapie
procedury ustalenia, co dokładnie jest herbem Opoczna. Dokładne informacje zostaną
przekazane przez Wiceburmistrza Łuczkowskiego na sesji.
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
c) przekazania środków finansowych dla Policji,
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.
Aneta Wdówka – radna – zapytała, czy patrole służb ponadnormatywnych będą odbywały
się w wakacje, czy już wcześniej?
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu –
odpowiedziała, że patrole będą trwały od 1 maja do 31 grudnia.
Jakub Biernacki – radny – zapytał, na jakiej podstawie gmina udziela takiego wsparcia?
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu –
odpowiedziała, że ustawa o policji wskazuje, że jest możliwość zorganizowania służb
ponadnormatywnych, a samorządy gminne mogą je finansować. Są to patrole piesze,
głównie z piątku na sobotę.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy obejmują teren całej gminy?
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu –
odpowiedziała, że wyłącznie miasto.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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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. – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 23
do protokołu/.
Poinformował o wprowadzeniu autopoprawki w §1 ust. 1 pkt 5 poprzez dodanie miejscowości
Libiszów Kolonia.
Komisja głosami: za – 6, 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 24 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 25 do
protokołu/.
Poprawiony załącznik nr 8 do projektu uchwały stanowi załącznik nr 25a do protokołu.
Jakub Biernacki – radny – stwierdził, iż konieczne jest, aby MPK uruchomiło autobusy na
stację Opoczno Płd., zwłaszcza w momencie kiedy są najbardziej oblegane kursy.
Zapotrzebowanie jest bardzo duże.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - zachęcił mieszkańców, aby wskazywali przez jakie
miejsca w mieście konkretnie ma przejeżdżać autobus kierujący się w stronę stacji Opoczno
Płd.
Jakub Biernacki – radny – uważa, że gdyby nawet autobus zatrzymywał się pod Miejskim
Domem Kultury, to już będzie lepsze rozwiązanie niż droga na Opoczno Płd. Zadeklarował,
iż chętnie przyłączy się do zorganizowania konsultacji wśród mieszkańców.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zadeklarował, że jeżeli rada przegłosuje budżet, to
będzie można wprowadzić to zadanie do realizacji. Ponadto poinformował, że w budżecie
znalazł się projekt podłączenia 12 mieszkań komunalnych do sieci ciepłowniczej które
obecnie opalane są węglem. Pozwoli ograniczyć to niską emisję.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
g) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 26 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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h) uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca
wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 27 do
protokołu/.
Jakub Biernacki – radny - ponawia swoje pytanie dotyczące uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych
nad Zalewem przy ul. Generała Bończy - Załęskiego w Opocznie, która została podjęta na
sesji w dniu 20 listopada 2018r. Na jakim etapie jest realizacja uchwały, czy można nanosić
zmiany w regulaminach, które proponowane były przez radnych podczas sesji?
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zobowiązał się do przygotowania takiej informacji na
sesję.
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 28 do
protokołu/.
Jakub Biernacki – radny – poprosił, aby poinformować mieszkańców o tym, że kąpielisko
będzie nieczynne przez trzy dni w sezonie, czyli od 30 lipca do 3 sierpnia.
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,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 29 do protokołu/.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy podjęcie tej uchwały jest
konieczne?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – odpowiedział, że tak. Jest to
porządkowanie spraw, ponieważ i tak poprzedniej procedury gmina nie będzie
kontynuować.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – zapytał, co się stanie, jeżeli uchwała nie
zostanie podjęta?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - odpowiedział, że może zostać
zarzucone, że poprzedniej uchwały się nie wykonuje.
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy były przeprowadzane dodatkowe konsultacje z
mieszkańcami domów jednorodzinnych na ul. Partyzantów w okolicy których budowany
jest blok?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – ustawa o ułatwieniach w
lokalizowaniu inwestycji mieszkaniowych określa rygorystyczna drogę dojścia od
wniosków do uchwały. Na ten proces ustalonych jest 60 dni. Poinformował, że były
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ogłoszenia w prasie oraz BIP, obwieszczenie na słupie ogłoszeniowym oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Wszystkie wymagania zostały spełnione.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
k) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im.
Henryka Sienkiewicza.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 30 do
protokołu/.
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Ad. pkt. 7
Zapytania i wolne wnioski.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji - ponawia swoją prośbę o jak najszybsze
przesuniecie płotu w miejscowości Mroczków Gościnny do którego zobowiązała się Gmina
Opoczno, gdyż mieszkańcy mocno się niecierpliwią.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zadeklarował, że zasięgnie w tym temacie informacji
i udzieli jej na sesji Rady Miejskiej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 14.20
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
Tadeusz Brola

Protokołowała:
A. Firmowska
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