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PROTOKÓŁ  NR 8/19 
z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
z dnia 9 lipca 2019r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji. 
Lista pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Porządek posiedzenia: 

1. Funkcjonowanie instytucji korzystających z odnawialnych źródeł energii. 
2. Informacja na temat funkcjonowania cmentarza komunalnego. 
3. 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. 
 
Ad. pkt. 1  
 Funkcjonowanie instytucji korzystających z odnawialnych źródeł 
energii. 
 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – poinformował, że jedynymi 
podmiotami korzystającymi z odnawialnych źródeł energii jest Kościół pw. 
Krzyża Świętego, który korzysta z pomp ciepła oraz biogazownia działająca na 
potrzebę firmy WOY. Poinformował, że temat będzie szerzej omawiany podczas 
sesji w miesiącu sierpniu. Zaprosił radnych na plantację wierzby, którą ogrzewa 
własny dom. Poinformował, iż tematem próbował zainteresować ZEC, ale 
bezskutecznie.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że jest biogazownia, która 
produkuje 0,86MW, co jest przykładem do naśladowania. Za przyszłościową 
uważa również fotowoltaikę. Na terenie gminy już kilka osób zainwestowała w 
ten sposób pozyskiwania energii. Należy o tym rozmawiać i przybliżać 
mieszkańcom, że jest to opłacalne. 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że fotowoltaika jest 
dobrym rozwiązaniem, ale tak naprawdę nie można się od nikogo dowiedzieć, co 
będzie kiedy skończy się żywotność paneli, jaki będzie koszt utylizacji tych 
urządzeń? Słyszał również, że mieszkańcy mogą mieć problem ze zwrotem 
środków za podłączenie się do gazu, gdyż zostało złożonych bardzo dużo 
wniosków i nie wiadomo czy gazowania wyrobi się w czasie.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że do Urzędu wpłynęła pismo 
z gazowni które nakreśla problem, ale nie chodzi o przerób, a o firmy, które 
chciałyby przystępować do realizacji zadania budowy przyłączy gazowniczych. 
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Tych firm nie ma. Gmina nawiązała w tej sprawie współpracę z kilkoma 
przedsiębiorstwami i w najbliższym czasie gmina doprowadzi do spotkania z 
gazownictwem, aby ewentualnie przeszkolili te osoby i aby te firmy przystąpiły 
do przetargów.   
 
Ad. pkt.2  
 Informacja na temat funkcjonowania cmentarza komunalnego. 
   
 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z o.o. 
w Opocznie (załącznik nr 4 do protokołu). 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – poinformował, iż z jego wiedzy 
wynika, że pojawił się problem na cmentarzu komunalnym przy ul. Rolnej. 
Problem polega na tym, że jest płytki poziom wód gruntowych. Zapytał, czy w 
związku z tym udało się firmie podjąć jakieś działania prowadzące do 
zlikwidowania problemu? 
Beata Dębowska - Pracownik PGK – poinformowała, że jest to bardzo duży 
problem, ponieważ większa część cmentarza na ul. Rolnej nie nadaje się do 
pochówku. Obecnie PGK zastanawia się nad tym jak odwodnić ten teren. 
Alicja Szczepaniak – radna -  zapytała, czy w momencie wykupu terenu pod 
cmentarz prowadzone były jakieś ekspertyzy pod tym kątem? Poinformowała, że 
w zeszłym roku Komisja Komunalna odbyła wyjazdowe posiedzenie na ten 
cmentarz i wtedy zajęte były ok. trzy rzędy. Teraz mówi się o tym, że zajęte jest 
pól cmentarza.  
Beata Dębowska - Pracownik PGK – poinformowała, że badania były 
prowadzone i wskazywały, że woda znajduje się dopiero poniżej 4 m.  
Beata Wiktorowicz – Prezes PGK Sp. z o.o. - poinformowała, że przed lokalizacją 
cmentarza w 2015r. zostały wykonane badania do projektu architektoniczno – 
budowlanego. Pomiary wody wykonano jeden raz, czyli jest to wynik nie 
miarodajny. Po 2015r. wysokość opadów wzrosła, co przyczyniło się do wzrostu 
zwierciadła wód podziemnych. Nie wiadomo jak długo będzie utrzymywało się 
tak wysokie zwierciadło wody. Badania w 2015r. nie wykazały, że będzie tak 
wysoki poziom wód podziemnych. Badania w 2015r. wykonano w maju, a 
powinno się je wykonać przynajmniej parę razy w różnych okresach, aby 
zobaczyć jak wacha się to zwierciadło.  
Jadwiga Figura – radna – zapytała w jaki sposób można ograniczyć lub 
zlikwidować problem? Mieszkańcy pytają również na jakim etapie są 
przygotowania pod budowę Kaplicy Pogrzebowej? Co do cmentarza przy ul. 
Granicznej – kiedy zostaną wyłożone główne alejki kostką? 
Beata Wiktorowicz – Prezes PGK Sp. z o.o. – odpowiedziała, że jeśli chodzi o ul. 
Rolną to rozważane jest wykonanie bariery studni, aby odwodnić teren. Na razie 
pomysł opiniowany jest przez fachowców. Co do alejek na cmentarzu przy ul. 
Granicznej - będą wykonywane w następnym tygodniu.  
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Jadwiga Figura – radna – w imieniu mieszkańców zwróciła się również o 
umieszczenie toalety przy cmentarzu na ul. Moniuszki. 
Beata Dębowska - Pracownik PGK – odpowiedziała, że podczas świąt PGK 
zapewnia toi – toi. Postara się również o zorganizowanie go na co dzień. 
Beata Wiktorowicz – Prezes PGK Sp. z o.o. – odpowiedziała, że co do Kaplicy 
Pogrzebowej, to propozycja zostanie rozważona.  
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – zapytał, kiedy zostaną podjęte 
działania odnośnie odwodnienia cmentarza przy ul. Rolnej? 
Beata Wiktorowicz – Prezes PGK Sp. z o.o. – odpowiedziała, że koniec tego roku 
lub początek następnego. 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy są problemy na 
innych cmentarzach, którymi zajmuje się PGK? 
Beata Dębowska - Pracownik PGK – odpowiedziała, że poza wyłożeniem alejek 
kostką, pojawił się problem z licznymi kradzieżami. Uważa, że problem można 
rozwiązać poprzez instalacje monitoringu, ale są to duże koszty.  
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że można zasilać 
monitoring poprzez fotowoltaikę. Uważa to za mniej kosztowne w porównaniu z 
koniecznością instalowania całej sieci. 
Alicja Szczepaniak – radna -  zapytała o groby zabytkowe – ile ich jest i jak 
wygląda odnawianie? 
Beata Dębowska - Pracownik PGK – odpowiedziała, że takie groby znajdują się 
na cmentarzu parafialnym przy ul. Moniuszki. Było ich 80, obecnie jest ok. 45. 
Aby je odnowić potrzebne są pieniądze, a konserwator zabytków nie przeznacza 
na ten cel środków.  
Jadwiga Figura – radna – stwierdziła, że rozwiązaniem problemu mogłaby być 
kwesta przeprowadzona na ten cel. Ponadto uważa, że w bardzo złym stanie jest 
mur cmentarny przy ul. Moniuszki.  
Beata Dębowska - Pracownik PGK – odpowiedziała, że mur naprawiany jest 
przez PGK, ale przypomniała, że cmentarz należy do parafii. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że co do monitoringu, to jest to 
zadanie własne gminy i można to wykonać ponieważ jest serwerownia, potrzeba 
natomiast miejsca w Urzędzie na zorganizowanie całodobowego monitoringu.  Po 
raz kolejny poprosił o rozparzenie przez radnych wniosku dotyczącego zakupu 
nieruchomości, gdyż byłoby to miejsce przeznaczone na ten właśnie cel. Ponadto 
stwierdził, że została wydana decyzja środowiskowa na przebieg drogi S12 
pomiędzy cmentarzem na ul. Rolnej, a Bukowcem Opoczyńskim, który w 
przyszłości na pewno będzie realizowany. 
Marek Statkiewicz – radny – zapytał jakie są warunki korzystania z cmentarzy 
komunalnych? Chodzi głównie o koszty. 
Beata Dębowska - Pracownik PGK – odpowiedziała, że opłatę za miejsca 
grzebalne uiszcza się raz na 20 lat za groby ziemne. Grób jednorzędowy na 20 lat 
kosztuje 423 zł. Grób dwurzędowy to koszt 648 zł na 20 lat. Groby murowane są 
opłacone raz na zawsze.  
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Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, czy w dalszej perspektywie Urząd Miasta 
planuje zakup terenu pod cmentarz? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, iż temat jest poważny. Jest 
deklaracja Pani Prezes, że będą robione analizy na ul. Rolnej. Jeżeli temat 
przerośnie siły i możliwości PGK, to zostaną przedstawione radzie do 
zaakceptowania konkretne wnioski w którym będą proponowane rozwiązania.  
 Anna Zięba – radna – zapytała, czy Pan  Sekretarz ma wiedzę ile kosztował 
wykup terenów pod cmentarz na ul. Rolnej? Prosi o przygotowanie informacji. 
 
Ad. pkt. 3 
 Zapytania i wolne wnioski.  
 
Wobec barku głosów Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 12.40 

 
 

Przewodniczący Komisji 
Andrzej Rożenek 

 
Protokołowała: 
A. Firmowska 
 
 


