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PROTOKÓŁ  NR 9/19 

z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
z dnia 22 sierpnia  2019r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
2. Sprawozdanie z prac Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii za I półrocze 2019r. 
3. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich. 
4. Działania na rzecz ochrony jakości powietrza w Gminie Opoczno. 
5. Zapoznanie się z wnioskiem Pani M.M. o udostępnienie informacji publicznej                                            

i wypracowanie stanowiska w sprawie. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. 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 
3 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 
 Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 7/19 z dnia 25 czerwca 2019r. oraz Nr 8/19 z 
dnia 9 lipca 2019r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były 
dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 

Przewodniczący zapytała, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołów. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z 
dnia 25 czerwca 2019r. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 7/19  
z dnia 25 czerwca 2019r. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z 
dnia 9 lipca 2019r. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 8/19  
z dnia 9 lipca 2019r. 
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Ad. pkt. 2 

 Sprawozdanie z prac Miejskiej Komisji Rozwiazywania )Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii za I półrocze 2019r. 

Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – przedstawiła informację (załącznik 
nr 4 do protokołu). 
 Ponadto Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019r. (załącznik nr 4a do protokołu). 
Jakub Biernacki – radny – zapytał, kto obecnie jest przewodniczącym Miejskiej Komisji 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych? 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – odpowiedziała, że Pan Krzysztof 
Miros.  
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy do zadań Komisji należy reagowanie na zgłoszenia 
mieszkańców, którzy zgłaszają zastrzeżenia co do sklepu monopolowego przy Pl. Strażackim? 
Jest tam niebezpiecznie, poza tym często są porozrzucane śmieci i potłuczone butelki. 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – odpowiedziała, że Komisja nie ma 
możliwości interweniować. Może zrobić to policja lub ewentualnie Straż Miejska. Komisja 
dokonuje kontroli, czy jest przestrzegana Ustawa o zachowaniu w trzeźwości. Może wyłącznie 
pouczyć, natomiast nie może wystosować kar. Z pozyskanych informacji wynika, że sklep na Pl. 
Strażackim jest nieczynny, a właściciel chce oddać pozwolenie i zawiesić działalność 
gospodarczą.  
Jadwiga Figura – radna – stwierdziła, iż dobrym zwyczajem byłoby zapraszanie na posiedzenie 
komisji i sesję na której poruszany jest ten temat przedstawicieli stowarzyszeń lub organizacji 
pozarządowych zajmujących się tematyką antyalkoholową. Ponadto poruszyła temat 
nieczystości w okolicach bazarku po weekendzie, gdzie porozrzucane są potłuczone butelki. 
Problem jest bardzo duży i należy się nad nim pochylić, aby w przyszłości uniknąć takich 
sytuacji. 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – poinformowała, że prezesi oraz 
przedstawiciele organizacji pozarządowych zapraszani są zawsze na posiedzenie Rady Miejskiej 
w miesiącu marcu oraz w miesiącu wrześniu na jedną z Komisji, gdzie analizowane są 
sprawozdania. Są to osoby pracujące zawodowo i nie zawsze mogą odpowiedzieć na 
zaproszenie. 
Anna Zięba – radna – stwierdziła, że koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych wydawana 
jest na podstawie decyzji administracyjnej. Zapytała, czy Burmistrz może ją cofnąć na wniosek 
policji lub innych służb? Czy kiedykolwiek miała miejsce taka sytuacja? 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – odpowiedziała, że nie pamięta takiej 
sytuacji, aby cofnięto koncesję. Ustawa określa szczegółowo, kiedy można to zrobić, ale są to 
przypadki trudne do udowodnienia.   
Anna Zięba – radna – stwierdziła, że udowodnienie takich sytuacji na Pl. Strażackim nie jest 
trudne. Zakłócanie porządku, czy sprzedaż alkoholu nietrzeźwym jest tam na porządku 
dziennym. Czy w sytuacji kiedy wpływa wniosek, gmina kontaktuje się z organizacjami takimi 
jak policja, czy Urząd Skarbowy, aby mieć dowody w postepowaniu o odebranie koncesji? 
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Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – stwierdziła, że w przypadku o 
którym mowa, sprzedawca sam zrezygnował. Zezwolenia jakie posiada są ważne do dnia 20 
kwietnia 2020 roku. Kolejnego pozwolenia nie otrzyma, ponieważ zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej odległość od obiektów chronionych wynosi 30m, a zaraz obok jest świetlica 
środowiskowa. Były prowadzone postepowania w sprawie sprzedaży alkoholu nieletnim, ale 
dotyczyło to punktu przy Lewiatanie, który został zamknięty. Kiedy wpływa skarga, Komisja 
zwraca się z prośbą do policji o podjęcie działań, zgodnie z jej kompetencjami. 
Alicja Szczepaniak – radna – stwierdziła, że nie jest ciężko udowodnić zagrożenia wynikające 
ze sprzedaży alkoholu. Wystarczyłaby dobra wola policji, Straży Miejskiej lub Komisji.  
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy zjawiska niebezpieczne w związku 
ze sprzedażą alkoholu są większe, czy mniejsze w porównaniu do lat ubiegłych? 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – odpowiedziała, że są na podobnym 
poziomie. 
Jakub Biernacki – radny – stwierdził, iż liczba punktów sprzedaży jest na tym samym poziomie, 
ale mieszkańcy spożywają coraz więcej alkoholu. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 
Ad. pkt. 3 

 Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich. 
Sylwia Łazarczyk – Baran – Główna Księgowa MDK – przedstawiła informację (załącznik nr 5 
i 5a do protokołu). 
Anna Zięba – radna – zapytała, czy wśród świetlicowych były podwyżki płac? 

Sylwia Łazarczyk – Baran – Główna Księgowa MDK – odpowiedziała, że wśród świetlicowych 
nie było podwyżek, natomiast wśród pracowników MDK były. 
Aneta Wdówka – radna – zapytała, czy świetlicowe są pracownikami MDK? 

Sylwia Łazarczyk – Baran – Główna Księgowa MDK – odpowiedziała, że tak.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 4 
 Działania na rzecz ochrony  powietrza. 

Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – przedstawiła informację 
(załącznik nr 6 do protokołu). 
 Ponadto radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Zakład Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie (załącznik nr 7 do protokołu), Polską Spółkę Gazowniczą 
(załącznik nr 8 do protokołu) oraz Główny Inspektorat Środowiska  w Łodzi (załącznik nr 9 do 
protokołu). 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący komisji – poinformował, że jest wielu mieszkańców 
starających się o podłączenie do gazu w ramach programu „Czyste powietrze”. Mają już wydane 
decyzje, natomiast dostają informacje, że wykonanie się opóźni i nie wiedzą co w takiej sytuacji 
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zrobić, ponieważ program niebawem się kończy. Zapytał, czy pracownicy znają takie sytuacje i 
ile może ich być na terenie gminy? 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że 
program „Czyste powietrze” jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Gmina nie uczestniczy w pośrednictwie pomiędzy Funduszem, a 
mieszkańcami. Jeżeli chodzi o termin realizacji, to z informacji jakie posiada po złożeniu 
wniosku podpisywana jest umowa. We wniosku mieszkaniec określa jakie prace będzie 
wykonywał i na co dostanie dofinansowanie. Umowa jest na 2 lata i jeżeli w tym okresie nie uda 
wykonać się zadania uważa, że można ją aneksować. Program „Czyste powietrze” realizowany 
jest przez okres 10 lat.  
Andrzej Rożenek – Przewodniczący komisji – zapytał, czy gmina ewentualnie mogłaby 
zaangażować się w temat i pomóc mieszkańcom, którzy mają problemy? Czy można odesłać ich 
do Wydziału celem wyjaśnienia wszystkich kwestii? 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że tak. 
Jadwiga Figura – radna – poinformowała, że wiele osób z ul. Długiej chciałoby wykonać 
przyłącze gazowe, ale otrzymało ze spółki PSG aneksy do umów w związku z brakiem 
możliwości pozyskania wykonawcy. 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – poinformowała, że do 
gminy wpłynęło pismo z spółki PSG z prośbą o pomoc w znalezieniu wykonawcy, ponieważ na 
naszym terenie znacznie wzrosła liczba osób chętnych podłączeniem do gazu. W piśmie do PSG 
gmina wskazała jedną firmę, która chce nawiązać współpracę, ale musi ona przystąpić do 
przetargu. Podkreśliła, że firma nie musi mieć specjalnych uprawnień. PSG poinformowało, że 
wpłynęło do nich ok. 300 wniosków z terenu gminy, co stwarza duży problem z wykonaniem 
zadania w terminie dlatego umowy są aneksowane.  
Jadwiga Figura – radna – stwierdziła, że mieszkańcy nie wiedza co robić, gdyż umowa 
aneksowana jest po raz kolejny, a niebawem rozpocznie się sezon grzewczy. Mieszkańcy nie 
wiedzą czy kupić opał, czy się wstrzymać. Chcą, aby PSG wskazało realną datę wykonania 
zadania. 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – poinformowała, że 
gmina może wyłącznie współpracować z PSG w sprawie znalezienia ewentualnych 
wykonawców, ale nie może narzucić polityki działania.  
Andrzej Rożenek – Przewodniczący komisji – zasugerował, aby mieszkańcy zainteresowali się 
ogrzaniem własnych domów za pomocą biomasy, która jest tania, a kosztuje wyłącznie trochę 
pracy. 
Jadwiga Figura – radna – stwierdziła, że z tematyką czystego powietrza wiąże się WIS. 
Mieszkańcy są bardzo zainteresowani tym tematem. Zapytała, czy w temacie odlewni są nowe 
informacje? 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący komisji – zapytał, czy przedstawiciele WIS są zaproszeni 
na sesję Rady Miejskiej? Jeżeli nie to prosi, aby wystosować zaproszenie. 
Alicja Szczepaniak – radna – zwróciła uwagę na jakość ziemi i drzew przy obwodnicy, zaraz za 
nowo powstałym zakładem WIS przy ul. Piotrkowskiej. Drzewa są tam wysuszone, jakość gleby 
również nie jest w najlepszym stanie i jest to duży problem. 



5 
 

Andrzej Rożenek – Przewodniczący komisji – zwrócił się do Sekretarza, aby odpowiednie służby 
zajęły się tym tematem. Stwierdził, również że jeżeli jest życzeniem radnych, aby udać się w to 
miejsce z Komisją wyjazdową, to również jest taka możliwość. 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – poinformowała, że w 
zakresie wywożonej ziemi za nowy zakład WIS przy ul. Piotrkowskiej w 2018r. Wydział 
wystosował pismo do WIOŚ który przeprowadził kontrolę na tym terenie. Z działki prywatnej 
ziemia została uprzątnięta, natomiast na teren WIS wydano zarządzenia pokontrolne. W związku 
z tym, że działka o której mowa należy do właściciela prywatnego jedyną kontrolę może 
przeprowadzić WIOŚ. W piśmie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
stwierdzono, że odpady za zakładem WIS nie są szkodliwe. 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący komisji – zwrócił się prośbą o przygotowanie na sesję 
informacji na temat kontroli terenu za WIS przy ul. Piotrkowskiej przeprowadzonej przez WIOŚ.  
Alicja Szczepaniak – radna – stwierdziła, że jak może być wszystko w porządku skoro usycha 
roślinność na tym terenie?  
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska –  odpowiedziała, że po 
pismach z Urzędu Miejskiego prywatny właściciel ze swojej działki uprzątnął ziemię, natomiast 
na terenie WIS ziemia nadal się znajduje. Można po raz kolejny wystosować pismo do WIOŚ z 
prośbą o kontrolę tego terenu. 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący komisji – stwierdził, że być może na tym terenie 
przeprowadzany jest proces bioremediacji, czyli przywracanie właściwości ziemi do 
pierwotnego stanu. Poinformował, że już kiedyś taki proces był przeprowadzany w zakładzie 
przy ul. Zakątnej. Prosi, aby służby sprawdziły tą informację. 
Jakub Biernacki – radny – stwierdził, że słowa Przewodniczącego Komisji są absurdalne. WIS 
jest największym problemem w mieście. Mieszkańcy oczekują od radnych podjęcia racjonalnych 
kroków w tym temacie.  
Andrzej Rożenek – Przewodniczący komisji – poinformował, iż jego zamiarem było aby służby 
sprawdziły ten temat. 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska –  odpowiedziała, że jeżeli 
chodzi o wydawanie decyzji dotyczącej zakładów produkcyjnych, to odpowiedzialne jest za to 
Starostwo Powiatowe. Burmistrz nie wydaje decyzji, ani nie opiniuje postepowań. 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący komisji – zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do 
Starostwa Powiatowego z pytaniem, czy były firmy na terenie Opoczna, które starały się o 
pozwolenie na wprowadzenie bioremediacji na swoim terenie. 
Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK – stwierdził, iż jeżeli radni chcą wybrać się na 
kontrole do zakładu WIS to jest to strata czasu, gdyż nie zostaną wpuszczeni. Rada nie ma takich 
uprawnień. Aby zasięgnąć konkretnych informacji na sesję należy zaprosić osoby będące władne 
wydawać decyzje w tym temacie. 
Anna Zięba – radna – poinformowała, że na jej prośbę na sesję Rady Miejskiej została zaproszona 
kompetentna w tym temacie osoba ze Starostwa. 

Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy na sesję zostały zaproszone również inne osoby mogące 
przybliżyć ten temat? 

Anna Zięba – radna – odpowiedziała, że co do zasady na każdą sesję zapraszane są takie 
instytucje jak Powiat, Sanepid. Jedynie WIOŚ zapraszany jest w razie takiej konieczności. 
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Uważa, że nie jest to dobry okres aby zapraszać WIOŚ, ponieważ będzie czas pod koniec roku, 
kiedy będzie można podsumować cały rok. Wtedy zaproszenie zostanie wysłane. Jeżeli radny 
widzi potrzebę zaproszenia konkretnej osoby, to prosi aby zgłosić to do Biura Rady, a 
Przewodnicząca zaakceptuje każdą propozycję. 

Jakub Biernacki – radny – stwierdził, że na etapie jaki jest teraz, ze strony WIOŚ nic się nie 
dzieje, prócz generowania dodatkowych dokumentów. Naturalnym dla radnego jest to, że skoro 
na sesji ma pojawić się taki punkt to oczywistym jest, aby zaprosić przedstawiciela WIOŚ, aby 
odpowiedział na wszelkie pytania. 

Anna Zięba – radna – stwierdziła, że każdy radny ma obowiązek działać w interesie społecznym. 
Radny ma prawo w każdej chwili złożyć wniosek, choćby ustny do Przewodniczącej lub Biura 
Rady i zostanie on uwzględniony. Po raz kolejny stwierdziła, że nie widzi potrzeby zapraszania 
przedstawiciela WIOŚ w miesiącu sierpniu, a na koniec roku kiedy będzie można podsumować 
cały rok.  

Alicja Szczepaniak – radna – zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyników kontroli 
Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska, przeprowadzonej na terenach należących do zakładu 
WIS przy ul. Piotrkowskiej. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5  
  Zapoznanie się z wnioskiem Pani M.M. o udostępnienie informacji publicznej i 
wypracowanie stanowiska w sprawie. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił informację  (załącznik nr 10 do protokołu). 
Anna Zięba – radna – stwierdziła, że wniosek został złożony do Biura Rady w trybie dostępu do 
informacji publicznej. Organ zatem ma obowiązek udzielić informacji, a jej nieudzielenie 
obwarowane jest sankcjami. Aby podjąć stosowną decyzję, postanowiła poddać wniosek pod 
obrady wszystkich komisji. Wnioskodawca został zaproszony na wszystkie komisje oraz sesję, 
ale niestety nie skorzystał z zaproszenia.  
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy osoba wnioskująca jest mieszkańcem naszej gminy? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że nie.  
Anna Zięba – radna – uważa, że skoro wnioskodawca się nie pojawił, to rada musi sama 
zadecydować jakie podjąć rozstrzygnięcie i ewentualnie podjąć w tej sprawie uchwałę 
intencyjną. Wnioskodawca się nie pojawił, dlatego nie ma dostatecznej wiedzy na ten temat. 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący komisji – stwierdził, iż w materiale przekazanym przez 
wnioskodawcę nie ma wystarczającej informacji dzięki której mógłby podjąć decyzje w dniu 
dzisiejszym. W związku z tym wstrzyma się od głosu. 
Jakub Biernacki – radny – stwierdził, że będąc na miejscu Przewodniczącego Komisji zwróciłby 
się do Kierownika Wydz. Ochrony Środowiska z prośbą o wyjaśnienie zagadnienia, gdyż jest to 
temat, który prędzej czy później będzie dotyczył wszystkich ludzi.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że decyzja w tej kwestii należy wyłącznie do 
Rady. Odczytał treść nadesłanej informacji, ale ma wątpliwości, czy jest ona zgodna z 
przepisami.  
 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
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Ad. pkt. 6. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A) Informacja na temat działań dotyczących odlewni w centrum Opoczna. 
 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Zespół ds. Ochrony 
Środowiska, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

B) Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik nr 12 do 
protokołu). 

Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, czy w związku z podwyżkami dla nauczycieli, które mają 
obowiązywać od 1 września gmina otrzymała pieniądze z Ministerstwa i w jakiej kwocie? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – zgodnie ze zmianami jakie nastąpiły w Karcie 
Nauczyciela od września podwyżki przewidziane są dla nauczycieli wychowawców. Będzie to 
kwota 300 zł z tym, że gmina może podwyższyć ten dodatek. Nie ma informacji czy są na ten 
cel dodatkowe środki z ministerstwa. 
Alicja Szczepaniak – radna – prosi o przygotowanie informacji na sesję, czy wpłynęły środki z 
ministerstwa na podwyżki dla nauczycieli. 

Jadwiga Figura – radna – zapytała, czy podwyżka dotyczy zarówno wychowawców szkół jak i 
przedszkoli? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że tylko wychowawców szkół. 
Ministerstwo daje wolną rękę co do podwyżek dla nauczycieli przedszkoli, które będzie musiała 
pokryć gmina. Poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Burmistrza 
Kacprzaka z Dyrektorami Przedszkoli, ale nie zna finału rozmów.  

Jakub Biernacki – radny – zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat 
termomodernizacji placówek oświatowych. 

Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – odpowiedziała, że w dniu 2 
sierpnia zakończył się termin składania ofert. Nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy. Trwają 
konsultacje z Urzędem Marszałkowskim, co dalej robić w tym temacie. Najprawdopodobniej 
gmina będzie skłaniać się ku temu, aby przeprowadzić to w formule tradycyjnej, czyli zwykłego 
przetargu. Z informacji jakie posiada jedna firma przygotowała ofertę, ale w oficjalnym piśmie 
poinformowano, że nie złożą oferty ze względu zmiany zapisów ustawy o finansach publicznych, 
które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019r.  Gmina stanęła na stanowisku, że umowa nie 
może obciążyć długu gminy, w związku z tym nie wyrażono zgody na cesję wierzytelności. 
Wzięto pod uwagę możliwości zobowiązania do spłacania  bez formalnej cesji, tak by nie 
obciążać wskaźnika zadłużenia. Firma odpowiedziała, że nie składają oferty, ponieważ 
zadłużenie obciąża ich bilans i zarząd firmy nie wyraził zgody na złożenie oferty. Bez wyrażenia 
zgody przez gminę na cesję wierzytelności, czyli wejścia na dług gminy firma nie złoży oferty. 

Anna Zięba – radna – zapytała, jaki przeznaczony był w 2019r. oraz 2020r. budżet na realizację 
zadania PPP? Poinformowała, że wzrosły dochody gminy głównie ze względu na systematyczny 
wzrost podatku dochodowego. Ponadto Burmistrz informował o możliwości kredytowej, gdyż 
wskaźnik zadłużenia spadł w stosunku do ubiegłych lat. Czy w związku z tym gmina brała pod 
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uwagę przeanalizowanie w WPF udzielenie cesji wierzytelności w ramach PPP i zrealizowania 
projektu pod kątem tego, czy wskaźniki zmieszczą się w widełkach dopuszczalnych przez RIO? 
Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – poinformowała, że po 
zmianach w terminie realizacji na 2019r.przewidziano projekt techniczny. Kwota jest rzędu 300-
350 tys. zł. Natomiast reszta dofinansowania przypadała na 2020r. Stwierdziła, że nie była 
przeprowadzona dokładna analiza wpływu na wskaźnik zadłużenia.  

Anna Zięba – radna – poinformowała, że decyzja odnośnie tego, że gmina wchodzi w PPP 
podyktowana była tym, że w momencie kiedy rozpoczęły się prace wskaźnik zadłużenia był 
znacznie wyższy i nie było szans sfinansować działania termomodernizacji w ramach kredytu. 
Po analizach stwierdzono, że finansowanie w ramach PPP wyszło znaczenie wyższe niż w 
ramach kredytu. Gdyby była możliwość wzięcia kredytu w tym momencie byłoby to bardziej 
zasadne jeśli chodzi o finanse gminy. Ważne jest to, że w PPP partner wykonuje inwestycje w 
taki sposób, aby z inwestycji w długim okresie czasu uzyskać efekty. Więc jest gwarancja 
wykonania porządnej pracy i wykorzystania dobrych materiałów. Uważa, że szkoda byłoby 
porzucić całkowicie zadanie i nie skorzystać z dofinansowania.  

Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – stwierdziła, że kredyt będzie 
dużo tańszy. Koszty samej oferty bez cesji wierzytelności były powalające. Poinformowała, że 
nie ma problemu, aby wyjść z ESCO. Istnieje możliwość pozyskania kredytu z WFOŚ 
uzupełniające wkład własny, ale obawia się, że będzie to kredyt do wysokości wkładu własnego 
określonego we wniosku, który jest bardzo niski w stosunku do oferty. Stwierdziła, iż nie można 
zrezygnować w postepowaniu z utrzymywania gwarantowanego poziomu oszczędności, gdyż 
jest to istota postepowania. 

Anna Zięba – radna – stwierdziła, że jeżeli jakiegoś zadania nie da się wykonać w zaplanowany 
sposób, to należy szukać innego rozwiązania.  Dlatego cieszy się, że Kierownik Zespołu ds. 
Funduszy Europejskich podjął się tego zadania i szuka innych rozwiązań.  

C) Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2019r. 

 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie (załącznik nr 13 do protokołu). 
D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia 
„Opoczyńska Fala”, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 14 do 
protokołu). 
Anna Zięba – radna – stwierdziła, że na ostatniej komisji Sekretarz powiedział, że stawki 
jednostkowe nie były kalkulowane od 2012r. Zapytała, czy w związku z tym Pani Skarbnik 
nie miałaby podstawy do przekazania dotacji do zakładu budżetowego? Stwierdziła, że to nie 
do końca prawda. Zapytała, czy jest jeden zakład budżetowy i tylko na basenie kalkulacja 
jest obowiązkowa?  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że tak.  
 Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz – 5 przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
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b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie na dofinansowanie 
zakupu sprzętu i umundurowania,  
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 15 do protokołu). 
 
 Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 16 do 
protokołu). 
 Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 17 do 
protokołu). 
Wyjaśnienia dotyczące zmian w budżecie jakie otrzymali radni stanowią załącznik nr 17a do 
protokołu. 
 Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

 
e) upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 
przyznawania dodatku  energetycznego, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 18 do 
protokołu). 
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała jaka jest kwota dodatku energetycznego? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że warunkiem otrzymania dodatku 
energetycznego jest uzyskanie dodatku mieszkaniowego. Obecnie dodatek energetyczny 
otrzymuje ok. 11 osób. 
 Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

f) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 19 do 
protokołu). 
Poinformował o konieczności wykreślenia z wniosku klauzuli dotyczącej karalności za 
podawanie nieprawidłowej informacji, która według Rozstrzygnięcia Nadzorczego 
Wojewody Lubuskiego jest niezgodna z prawem. Na sesję służby prawne Urzędu przygotują 
poprawioną wersję wniosku. 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy w związku ze zmianami jakie 
należy nanieść, uchwała może zostać procedowana na następnej sesji? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że Urząd chciałby procedować uchwałę 
na najbliższej sesji, gdyż podlega ona publikacji w dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego 
co wymaga czasu. 
Jadwiga Figura – radna – zapytała, czy na wniosku nie musi być klauzuli RODO? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że po konsultacjach z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych, pojawił się zapis na przedstawionym radnym wniosku. 



10 
 

 Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 

g) upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie 
do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z 
zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,  

Beata Rogulska – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 20 do protokołu). 
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
h) przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym                         

dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,  
Beata Rogulska – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 21 do protokołu). 
 Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
i) ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu, 
Beata Rogulska – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały (załącznik 
nr 22 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
j) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 23 do 
protokołu). 
 Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
k) przejęcia przez Gminę Opoczno do zasobu dróg gminnych drogi dojazdowej nr D2 

znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 w miejscowości Opoczno,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 24 do 
protokołu). 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – zwrócił się z prośbą o przygotowanie 
informacji na temat drogi, która znajduje się 100m dalej jako alternatywę dla przejmowanej 
drogi technicznej. Uważa, że można na drogach tych zorganizować ruch jednokierunkowy, 
ponieważ drogi te są wąskie. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, iż droga techniczną, którą chce przejąć urząd 
od GDDKiA jest obecnie wykorzystywana przez wielu mieszkańców i jest niezbędna do 
funkcjonowania stacji. 
Jadwiga Figura – radna – stwierdziła, iż niezbędne jest również zwiększenie miejsc 
parkingowych na stacji Opoczno Płd. 
 Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

l) przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, 
zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego w 
Opocznie,   
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Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – przedstawiła projekt 
uchwały (załącznik nr 25 do protokołu). 
Przypomniała wnioski formalne jakie zgłoszone zostały na sesji w dniu 30 listopada 2018r. 
przez radnego Jakuba Biernackiego, które później zostały wycofane, ale z zaznaczeniem, aby 
przy zmianach regulaminów zostały uwzględnione. Z regulaminu został wykreślony zapis na 
temat wprowadzania psów na ścieżkę pieszo – rowerową, który został również zauważony 
przez Wojewodę. Kolejny wniosek dotyczył wykreślenia zapisu dotyczącego wnoszenia na 
ścieżkę pieszo – rowerową opakowań szklanych. Punkt pozostawiony do dyspozycji radnych. 
Na dzień dzisiejszy punkt pozostał w regulaminie. Ostatni wniosek dotyczył tematu rowerów 
wodnych, które nie zostały uwzględnione w regulaminie korzystania z przystani. Decyzja 
również pozostaje do dyspozycji Rady Miejskiej. 
Krzysztof Grabski – radny - zgłosił wniosek formalny o zmianę w §1. „Regulaminu 
korzystania z przystani dla kajaków i małych łodzi nad zalewem przy ul. Generała Kazimierza 
Bończy – Załęskiego w Opocznie” na następującą treść: Regulamin określa zasady i tryb 
korzystania z przystani dla kajaków, małych łodzi oraz rowerków wodnych nad Zalewem przy 
ul. Generała Kazimierza Bończy Załęskiego w Opocznie, będącej obiektem użyteczności 
publicznej, zwanej dalej „obiektem” lub „przystanią kajakową”.  

  Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
 
 Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
m) zmieniająca uchwałę Nr XXII/226/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia 

Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016-2020,  
Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – przedstawiła projekt 
uchwały (załącznik nr 26 do protokołu). 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że w dniu dzisiejszym do Urzędu 
wpłynęło pismo zatwierdzające harmonogram, w którym rozpisana została mapa drogowa 
aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Należy spodziewać 
się, że w najbliższym czasie ruszy program KPOŚK. 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy w związku z tym nie zmienią się 
parametry i nie trzeba będzie modernizować oczyszczalni? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że to nie jest ten program. KPOŚK polega 
na tym, że gmina w aglomeracjach gdzie jest określona ilość RLM ma obowiązek budowania 
kanalizacji, jednocześnie przy ubieganiu się o dofinansowanie.  
 Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
n) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,  

 Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 27 do 
protokołu). 
Alicja Szczepaniak – radna – zgłosiła radnego Krzysztofa Grabskiego. 
Krzysztof Grabski – radny – wyraził swoją zgodę.  

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
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o) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a miastem Opočno z Republiki 
Czeskiej, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 28 do 
protokołu). 
 Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
p) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a miastem Bytča z Republiki 

Słowackiej,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 29 do 
protokołu). 
 Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
q) rozpatrzenia petycji Szulc Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie 

modernizacji parku maszynowego przeznczonego do zadań oczyszczania gminy, z 
uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa,   
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 30 do 
protokołu). 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
r) rozpatrzenia skargi Pana D.R. w sprawie reprywatyzacji działki przy ul. Dworcowej 2 

w Opocznie.    
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 31 do 
protokołu). 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 7 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 14.55 

 
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 


