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PROTOKÓŁ  NR 11/19 

z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
z dnia 24 października  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 sierpnia i września br. 
2. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. 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 sierpnia i września br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 9/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. oraz Nr 10/19 z 
dnia 26 września 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 22 sierpnia 2019r. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 7/19  
z dnia 22 sierpnia 2019r. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z 
dnia 26 września 2019r. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 
10/19  z dnia 26 września 2019r. 
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby w pierwszej kolejności 
podczas obrad Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa, 
udzielić głosu Konradowi Kobierskiemu - Komendantowi Powiatowemu Policji w Opocznie.  
Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji – poprosił o wsparcie KPP w Opocznie w 
trzech aspektach. Przedstawił najbardziej istotny problem jakim jest bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. Idąc za spostrzeżeniami mieszkańców jak i wewnętrzną analizą, biorąc pod uwagę 
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informacje z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w której znajdują się informacje od 
funkcjonariuszy ruchu drogowego opoczyńskiej jednostki Komendant zwrócił się do Urzędu 
Miejskiego oraz Rady Miejskiej o rozważenie możliwości spowolnienia ruchu na niektórych 
odcinkach dróg w Opocznie. Chodzi tu przede wszystkim o ul. Biernackiego na wysokości 
Galerii Inspiro, gdzie kierujący pojazdami na tym odcinku nadmiernie przekraczają prędkość. 
Tam cyklicznie są kierowani policjanci w celu dokonywania pomiarów i eliminowania 
nadmiernej prędkości. Komendant zwrócił uwagę na pewnego rodzaju możliwość, chodzi o 
zainstalowanie wyniesień  na przejściach dla pieszych, które są najbardziej istotne w 
spowolnieniu ruchu. Kolejnym miejscem jest ul. Partyzantów w rejonie skrzyżowania z ul. 
Graniczną, ul. Westerplatte na wysokości Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 
Westerplatte skrzyżowanie z ul. Kopernika, ul. Świerkowa przy cmentarzu i ul. Kossaka 
przejście dla pieszych za skrzyżowaniem z ul. Biernackiego. Priorytetowymi jest przejście dla 
pieszych na ul. Biernackiego przy MDK, przejście dla pieszych przy sklepie Biedronka i 
przejście dla pieszych skrzyżowanie ul. Biernackiego z ul. Słowackiego. Tam kierowcy 
zachowują się nieodpowiedzialnie rozwijając bardzo dużą prędkość. KPP otrzymała pismo z 
Urzędu Miasta z informacją, że nie można zainstalować progów zwalniających ze względu na 
ruch komunikacji miejskiej. W zamian może być zainstalowane wyniesione przejście dla 
pieszych. Komendant podał przykład Tomaszowa Maz. ul. Św. Antoniego, gdzie przejścia dla 
pieszych są tam wyniesione. Wyniesienia nie ograniczą w żaden sposób ruchu, nie zakorkują 
miasta, spowolnią natomiast ruch. Następnie Komendant przytoczył dane statystyczne z 
ostatnich lat dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dane obejmują cały powiat. Od 
2015 roku wystąpiło około 70 wypadków w całym powiecie. Pięć osób zabitych w 2015r, w 
2016r osiem osób, w 2017r jedenaście osób, w 2018r dwanaście i w 2019r za ostatnie trzy 
kwartały jest pięć osób. Występuje wzrost kolizji drogowych. W 2015r wystąpiło 512 kolizji 
drogowych, w 2016r to 492 kolizje, w 2017r to 616 kolizji, w 2018r to 613 kolizji. W tym roku 
zostało odnotowanych ponad 400 kolizji drogowych. Kolizje drogowe występują przede 
wszystkim na drogach gminnych i miejskich. Co roku na skutek zdarzeń drogowych około 100 
osób ma ciężkie obrażenia. Ruch drogowy to sytuacja z którą wszyscy razem muszą sobie 
poradzić, trzeba zacząć działania od infrastruktury. KPP w Opocznie stara się wpływać na 
władze samorządowe, aby na te cele były kierowane środki finansowe. Poprzez konsultacje 
społeczne, wskazania Policji, Straży Miejskiej trzeba pochylić się nad tymi sprawami i 
ograniczyć wymienione zdarzenia. Kolejną kwestią jest pismo Komendy Powiatowej Policji w 
Opocznie skierowane do Burmistrza, o przekazanie środków w wysokości 25 tys. zł na 
dofinansowanie radiowozu. Wspomniane pismo zostało skierowane do wszystkich władz 
samorządowych. Zgromadzenie środków w wysokości 70 – 80 tys. zł spowoduje, że będzie 
możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50% ze Skarbu Państwa, wówczas uda się 
zakupić dwa radiowozy. Kolejną sprawą są służby ponadnormatywne, dzięki nim na drogach 
jest więcej policjantów. Są oni kierowani na wszelkie imprezy plenerowe, trasy przejazdu, 
zabezpieczenia różnego rodzaju pielgrzymek, uroczystości, przemarszów. Policjantów, którzy 
po godzinach pełnią służbę warto w jakiś sposób wynagrodzić.  Corocznie Przez KPP 
organizowany jest Halowy Turniej w Piłkę Nożną o Puchar KPP w Opocznie pod hasłem 
„Alkohol? Narkotyki? Nie! Dziękuję!”, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz 
coroczny piknik. Komendant poprosił o pochylenie się Rady Miejskiej nad powyższymi 
tematami. Bez środków finansowych nie można realizować profilaktyki. Aby zainteresować 
dzieci i dorosłych tematami związanymi z bezpieczeństwem, trzeba organizować różnego 
rodzaju atrakcje które ich przyciągną.   
Komendant podziękował Burmistrzowi, Zastępcom Burmistrza, Przewodniczącej Rady 
Miejskiej oraz Radnym Rady Miejskiej w Opocznie za przychylność w dotychczasowej 
współpracy. Podkreślił, iż Policja w Opocznie ma przede wszystkim rolę służebną, jest po to, 
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aby pomagać i traktować drugiego człowieka tak, jak oni chcieliby być  traktowani w kontakcie 
z Policją.  
 Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że po raz pierwszy widzi inicjatywę 
Policji pod kątem zainstalowania wyniesień. W poprzednich latach tego typu inicjatywy 
wychodziły od radnych. Trzeba stanąć na wysokości zadania i zastanowić się nad 
wygospodarowaniem części tych środków i wsparcia Policji w Opocznie. 
Anna Zięba – radna -  powiedziała, że przy ustalaniu planu pracy komisji w miesiącu styczniu,  
trudno było przewidzieć jakie tematy będą ważne i co w planie umieścić. W porządku 
posiedzenia dzisiejszej komisji znajduje się temat dotyczący realizacji wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży. Radna zaproponowała połączenie tego tematu z tematem  bezpieczeństwa 
w mieście. Ul. Biernackiego jest miejscem, gdzie młodzież szczególnie w godzinach 
wieczornych organizuje wyścigi. Jest to miejsce, które stało się centrum miasta, deptakiem, 
gdzie młodzież w sezonie letnim do późnej jesieni spędza czas, w sezonie roku szkolnego 
spędza tam czas w weekendy. Bardzo istotnym tematem jest to, aby było zapewnione 
bezpieczeństwo w rejonie na wysokości wysepki przy MDK jak i sklepu „Biedronka”. Radna 
poprosiła o bezpłatne udostępnienie hali sportowej przy SP nr 3 w Opocznie na organizację 
turnieju. Dotacja na samochód to temat, który pojawi się w materiałach do zaopiniowania na 
sesji, czyli pomoc dla powiatu w  zakresie zakupu samochodu dla KP Państwowej Straży 
Pożarnej w Opocznie. Skarbnik Starostwa Powiatowego w Opocznie zabezpieczyła dotację  na 
ten cel w wysokości 85 tys. zł w tym 5 tys. zł z budżetu Gminy Opoczno. Wszystkie gminy 
które znajdują się w Powiecie Opoczyńskim zostały poproszone o pomoc finansową.  
Alicja Szczepaniak – radna – stwierdziła, że przez ostatnie lata radni zawsze dbali o 
bezpieczeństwo w mieście. Są wskazywane niebezpieczne miejsca. Radna stwierdziła, iż 
niebezpiecznym miejscem jest droga wojewódzka, naprzeciw bloków ul. Piotrkowska 259 i 
260. Tam mieszkają ludzie starsi. Po przeciwnej stronie jest przystanek autobusowy. Ludzie 
boją się przejść na drugą stronę ulicy ze względu na duży ruch. Brakuje tam pasów. Poprosiła 
o wypracowanie wniosku przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa w temacie namalowania pasów w tym rejonie. Kolejnym problemem jest 
ul. Westerplatte. Radna prosi, aby na ul. Westerplatte, od „Andżeliki” w stronę Kościoła 
Podwyższenia Krzyża Św. postawić znak zakazu postoju.   

Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – odniósł się do wypowiedzi radnej Alicji 
Szczepaniak, stwierdził, że z tym odcinkiem drogi nie powinno być problemów. PGR 
Januszewice został włączony do strefy miejskiej, jest to droga wojewódzka. Przy wjeździe do 
miasta jest ustawiony znak, który informuje iż jest to teren miejski i ogranicza prędkość do 50 
km. Znak był przeniesiony w kierunku Januszewice, Piotrków.  Na wniosek Rady Miejskiej w 
pewnym momencie został przemieszczony. Przewodniczący uważa, że ponownie trzeba go 
cofnąć w kierunku zachodnim, czyli w stronę Piotrkowa, wówczas nastąpi samoczynne 
ograniczenie prędkości przez jeżdżące auta. 

Przewodniczący zgłosił wniosek o przeniesienie znaku informującego o początku miasta 
Opoczna w kierunku zachodnim, w stronę Piotrkowa Tryb. – na odpowiednią odległość, w celu 
ograniczenia prędkości na tym odcinku.  

Jadwiga Figura – radna – przypomniała o potrzebie bezpieczeństwa przy sklepie „Biedronka” 
na ul. Piotrkowskiej, skrzyżowanie z ul. Leśną. Jest potrzeba zamontowania oświetlenia 
ulicznego przy ul. Leśnej. Radna poprosiła o postawienie słupków z łańcuchami przy ul. 
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Piotrkowskiej, naprzeciw sklepu Biedronka, aby samochody nie wjeżdżały na chodnik. Prosi  
o namalowanie pasów na łączniku ul. Długiej i Krasickiego oraz o kierowanie ruchu pojazdów 
ciężarowych, których miejscem docelowym nie jest Opoczno, na małą obwodnicę.  
Wspomniała o potrzebie oświetlenia ulicznego na małej obwodnicy Opoczna, ze względu na 
dużą liczbę pieszych poruszających się po chodniku.  
Jerzy Pręcikowski – radny – dodał do mapy zagrożeń wyjście ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Opocznie. Rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły zwrócili się z prośbą, aby przyjrzeć się 
temu miejscu ponieważ są zaniepokojeni o swoje dzieci. Dzieci z bramy szkolnej często 
wybiegają na jezdnię.  
Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji – podziękował za wszystkie wskazówki i 
sugestie. Odpowiedział, iż jeśli chodzi o ul. Piotrkowską, dokładnie o bloki które są w 
administracji Opoczna, ul. Westerplatte, okolice nowego sklepu „Biedronka” – jest potrzeba 
zmiany infrastruktury drogowej. Komendant poprosił aby radni zwrócili uwagę na Oś. Trąbki, 
tam mieszkańcy również zwracają uwagę na kwestię zachowania się kierowców przy 
Przedszkolu Niepublicznym Akademia Malucha w Opocznie na ul. Majora Hubala 3. Ludzie 
skracają sobie drogę przejeżdżając przez Oś. Trąbki, aby nie stać w korku. Dodał, iż na 
odcinkach: Zameczek – Wygnanów, Bukowiec Op. i skrzyżowanie dochodzi do wielu 
niebezpiecznych zdarzeń. Policja stara się reagować na wszelkiego rodzaju informacje, zwraca 
się do zarządców dróg o ewentualne zmiany infrastruktury, oświetlenie, tworzenie 
bezpiecznych rond.  Na parkingach dochodzi do różnego rodzaju stłuczek . Jeżeli wspólnie 
zostaną zebrane sugestie i siły, zarówno jeśli chodzi o samorząd jak i mieszkańców, o różnego 
rodzaju możliwości związane z monitoringiem, wówczas Opoczno stanie się bezpieczniejszym 
miastem. Jeśli będzie postawiona tabliczka, iż miasto jest monitorowane, w miejscu gdzie 
wjeżdżamy do Opoczna od ronda tomaszowskiego, wówczas ludzie będą zwracali na to uwagę. 
Miasta monitorowane są miastami dużo bezpieczniejszymi jeżeli chodzi o ruch drogowy i 
bezpieczeństwo nocą. Komendant dodał, iż liczy na współpracę ze Strażą Miejską jeżeli chodzi 
o monitoring w m. Opocznie. Monitoring przy Starostwie Powiatowym w Opocznie często 
rozstrzyga winę bądź niewinność osób uczestniczących w kolizjach. Jest to genialne narzędzie 
jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Komendant  poinformował, iż interwencji Policji w 
2018r na terenie powiatu odbyło się 11624, w tym roku 11557. Do tego trzeba doliczyć wypadki 
gdzie są zaabsorbowani policjanci i przestępstwa. W tym roku jest ponad 1000 odnotowanych 
przestępstw. Ilość wykroczeń bez ruchu drogowego popełnianych przez obywateli na terenie 
powiatu opoczyńskiego to 7303. 
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – powiedział, że starsi ludzie z ul. Leśnej 
przechodzą przez ulicę w miejscu niedozwolonym kierując się w stronę sklepu „Biedronka” 
ponieważ w pobliżu pasów jest zakręt który stwarza duże niebezpieczeństwo. Przewodniczący 
zaproponował  wprowadzenie małego ruchu okrężnego, który spowoduje ograniczenie 
prędkości w ruchu drogowym w tamtym terenie.  
Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji – powiedział, że obecnie miasto jest 
zakorkowane, powodem tego stanu rzeczy jest remont Centralnej Magistrali Kolejowej. 
Wcześniej tego nie było. Jeżeli zostanie spowolniony ruch w miejscach niebezpiecznych, 
miasto nie zostanie zakorkowane. Być może ten ruch będzie płynniejszy, skrzyżowanie z 
ruchem okrężnym powoduje płynność tego ruchu. W ocenie Komendanta są miejsca w 
Opocznie, gdzie można utworzyć nowe miejsca parkingowe. Na ul. Świerkowej nie ma 
chodnika, piesi nie są tam bezpieczni. Jeśli będą podjęte cykliczne działania w kierunku zmiany 
infrastruktury w Opocznie, wówczas miasto będzie bezpieczniejsze.  
Jadwiga Figura – radna –  zaproponowała postawienie  słupków z łańcuchami  przy ul. 
Piotrkowskiej, naprzeciw sklepu Biedronka , aby samochody nie wjeżdżały na chodnik oraz 
żeby było bezpieczniej. Przy nowej obwodnicy jest potrzeba zrobienia oświetlenia. 
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Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - poinformował wszystkich, że monitoring wreszcie ruszy.  
Centrum monitoringu będzie się znajdowało na ul. Piotrkowskiej. Jest to  100 metrowy budynek 
po dawnej aptece. Został przeprowadzony wstępny remont. W najbliższym czasie będzie 
montowane przyłącze światłowodowe. Radni zdecydują w najbliższym czasie przy uchwalaniu 
budżetu na przyszły rok, w jakim zakresie będzie funkcjonował monitoring Wstępnie jest  taka 
możliwość, aby funkcjonował 24 godziny na dobę. Przy współpracy Straży Miejskiej z Policją 
będzie można podejmować wszelkiego rodzaju interwencje, reagować na wykroczenia. 
Sekretarz odniósł się do tematu wyniesień na ulicach, które jego zdaniem powinny być zrobione 
w momencie projektowania ulic. Wydział Techniczno Inwestycyjny będzie zobowiązany, aby 
przed rozpoczęciem, w trakcie oraz na zakończenie organizować rady projektowe, na których 
będą zapraszani radni jak i mieszkańcy, aby wskazywać poszczególne potrzeby. Jest potrzeba 
poszukiwania jak najlepszych rozwiązań przy udziale jak najszerszego grona społecznego. 
Anna Zięba – radna - powiedziała , że lokal do którego będzie przeniesiona Straż Miejska jest 
na dzień dzisiejszy własnością Gminy Opoczno. Trzeba realizować zadania gminy z zasobów 
komunalnych, ewentualnie pozyskiwać środki na remonty, nie jest wskazane wynajmowanie 
pomieszczeń. Lokalizacja Straży Miejskiej w centrum miasta jest bardzo dobrym pomysłem. 
Teren który będzie służył jako parking dla aut Straży Miejskiej trzeba poprawić i przygotować. 
Radna zgłosiła wniosek w zakresie Stanowiska  Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa o umieszczenie w projekcie budżetu na 2020 rok 
umiejscowienia dwóch wyniesień na przejściach dla pieszych w lokalizacji przy MDK i sklepie 
„Biedronka” na ul. Biernackiego.  

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz – 1 pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Andrzej Kopania - Prezes MPK - stwierdził, że nie ma sensu montażu progów zwalniających 
jeżeli będzie wdrożony monitoring miasta. Nie sprawdzi się to na ul. Biernackiego, tam jeżdżą 
autobusy niskopodwoziowe.   

Jakub Biernacki - radny - powiedział, iż wyniesione przejście dla pieszych nie jest progiem 
zwalniającym. Dodał, że nie powinno się robić ulicy dwupasmowej przy deptaku, jest to 
niebezpieczne. Radny poparł wniosek dotyczący wyniesień.  

Alicja Szczepaniak - radna - odniosła się do tematu ul. Piotrkowskiej. Jest to droga wojewódzka 
i trzeba zrobić wszystko, aby zostały tam wymalowane pasy. 

  Ad. pkt 2 
 Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. ZSSiOL – przedstawiła informację (załącznik nr 4 do 
protokołu). 
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji - zapytał, czy dzieci korzystających z wypoczynku 
letniego przybywa?  

 Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. ZSSiOL – odpowiedziała, iż na poziomie lat ubiegłych 
kwota dofinansowania jest taka sama. W poprzednich latach wypoczynek letni był 
organizowany przez parafie. Co do ilości dzieci, jest ograniczony budżet, dlatego maksymalna 
ilość dzieci które mogą skorzystać z wypoczynku letniego to 35.            

Komisja przyjęła do wiadomości informację z wypoczynku letniego. 

Ad. Pkt 3 
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Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej: 

A) Analiza bieżącej sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP S.A. w 

centrum Opoczna. 

Anna Zięba - radna - poinformowała, iż ten temat w programie sesji jest wprowadzony na 
wniosek stowarzyszenia „Opoczno Chcemy Żyć!”, które zwróciło się do Rady Miejskiej aby 
ten punkt znalazł się w programie każdej sesji. Radna poinformowała, że na sesji listopadowej 
jest przewidziany punkt dotyczący całorocznej działalności w zakresie przeniesienia „Wis 
Group” z centrum miasta. Będą zaproszone wszystkie instytucje t.j. Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Piotrkowie Tryb. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Starostwo 
Powiatowe w Opocznie oraz wszystkie instytucje które mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób 
ze strony postępowania administracyjnego na wspomnianą sytuację. Radna poprosiła 
Sekretarza o przygotowanie przez Wydz. GKiM krótkiej informacji dotyczącej tego tematu.  
Komisja przyjęła do wiadomości analizę sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS 

GROUP S.A.  

B) Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2019.  
Komisja przyjęła do wiadomości powyższą informację (załącznik nr 5 do protokołu). 

C) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2018/2019 oraz wyniki 
egzaminów zewnętrznych. 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik nr 6 do 
protokołu). 

Komisja przyjęła do wiadomości powyższą informację.  

D) Założenia do podjęcia uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że jest potrzeba konsultacji w tym temacie 
z jednostkami pomocniczymi, czyli sołectwami. Poprosił radnych o wyrażenie opinii, jaki 
obszar ma być objęty zakazem sprzedaży alkoholu oraz w jakich godzinach miałby 
funkcjonować. Czy ograniczenie ma dotyczyć tylko miasta, czy obszaru całej gminy. Jeśli 
ograniczenie będzie obowiązywać na terenie miasta, wówczas trzeba będzie przeprowadzić 
konsultacje społeczne.  

Anna Zięba - radna - poprosiła służby prawne Urzędu Miejskiego o przygotowanie wstępnych 
założeń   które trzeba będzie zrealizować aby podjąć  uchwałę dotyczącą ograniczenia 
sprzedaży alkoholu. 

Komisja przyjęła do wiadomości powyższą informację. 

E) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

a) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  i 
wykupu, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 7 do protokołu).  

Krzysztof Grabski - radny - zapytał czy emisja obligacji służy temu, aby pokryć koszty dziury 
budżetowej odnośnie niesprzedanych gruntów? 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że  w tym roku obligacje służą pokryciu 
deficytu i wcześniejszego zadłużenia.  
Jerzy Pręcikowski - radny - poprosił o przypomnienie jakie są szacunkowe koszty związane z 
emisją i wykupem obligacji? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że jeżeli chodzi o oprocentowanie emisji, to 
zakładany jest wibor 6 miesięczny który na dzień dzisiejszy wynosi 1,79% oraz marża banku 
w granicach półtora procenta. Prowizja dla banku w kwocie 0,8% .  
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji - zapytał, czy przy wcześniejszej spłacie odsetki 
zmaleją? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że jest taka możliwość aby je wykupić 
wcześniej.  
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - wyjaśnił, iż sytuacja w zakresie wzięcia obligacji wydaje 
się koniecznością. W prognozie finansowej zawarta jest spłata rat i odsetek.  
 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie, 

Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. ZSSiOL – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 

do protokołu). 

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

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. ZSSiOL – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 

do protokołu). 

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

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035, 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały wraz z objaśnieniem  (załącznik 

nr 11 do protokołu). 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie  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. 
 



8 
 

Anna Zięba - radna - poinformowała, że projekt uchwały jest projektem Klubu Prawa i 
Sprawiedliwości i jest to zmiana w zakresie już obowiązującej uchwały, dotyczącej bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską osób po 75 r.ż. W obecnym projekcie, który proponuje Klub 
PiS jest zmiana, darmowe przejazdy dla osób po 70 r.ż. (załącznik nr 12 do protokołu). 
   
 Komisja głosami: za -5 , przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały  

g) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,  
 
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 13 do 
protokołu). 
 
Komisja głosami: za -5 , przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
h) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości 
lokalowej, 
Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła projekt 
uchwały ( załącznik nr 14 do protokołu). 
 
Komisja głosami: za -6 , przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położnej w m. Opocznie obr. 19 przy ul. 
Kuligowskiej,  
 
Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła projekt 
uchwały ( załącznik nr 15 do protokołu). 
Anna Zięba - radna - stwierdziła, iż cena jest za wysoka. Działka wielkości 0,1143 ha za kwotę 
75 tys. zł jest ceną podobną do ceny działki na Oś Ustronie. To teren, który częściowo jest 
zajęty pod drogę. Tą część działki na której znajduje się droga trzeba pozyskać, nie jest zasadne 
aby za drugą część działki - ugór wzdłuż rzeki -  płacić kwotę 65 zł. za metr.  
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji - zapytał, czy gmina nie posiada żadnych 
mechanizmów, aby przejąć działkę  o której mowa do zasobów? 
Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – odpowiedziała, że 
nie ma takiej możliwości, ponieważ Gmina Opoczno nie jest i nie była właścicielem tego 
gruntu. Nie można żądać zwrotu nieruchomości, jeżeli nie jesteśmy właścicielami danej 
nieruchomości.  
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji - zapytał, czy nie można ustawą 203 drogę o której 
mowa, wówczas problem będzie rozwiązany.  
Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – nie wie czy w tym 
miejscu specustawa będzie zasadna. Dodatkowo koszty projektu i odszkodowania.  
Jerzy Pręcikowski - radny - powiedział, że został wykonany operat szacunkowy przez 
rzeczoznawcę. Podstawą do nabycia majątku mienia komunalnego jest zawsze operat 
szacunkowy. Gdyby mienie to było nabywane w drodze przetargu i operat szacunkowy 
określałby kwotę wyjściową do przetargu, to byłoby zasadne aby zapłacić za działkę 75 tys. zł, 
w przypadku gdy gmina ubiega się o działkę, która ma jakieś strategiczne znaczenie. W tym 
przypadku cena dwa i pół razy wyższa niż określa to rzeczoznawca majątkowy w operacie 
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szacunkowym, jest wygórowana. Właściciel działki wykorzystuje sytuację.  Przyjmujemy do 
mienia komunalnego majątek o wartości 32 tys. zł. a płacimy za niego 75 tys. zł. Jest to 
całkowicie niezasadne. 
  
Komisja głosami: za - 0 , przeciw – 1, wstrz. – 5 negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
j) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, 
 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 16 do 
protokołu). 
 
Komisja głosami: za -7 , przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
k) przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji                             
dla Gminy Opoczno, 
 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 17 do 
protokołu). 
 Anna Zięba - radna - powiedziała, iż radni dostali projekt uchwały w paragrafie której jest 
informacja, że przystępuje się do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Opoczno. W uzasadnieniu jest napisane, iż do Urzędu Miejskiego w Opocznie wpłynęło 
pięć wniosków o wpisanie do GPR dla Gminy Opoczno projektów, które mają być realizowane 
przez podmioty zewnętrzne. Stwierdziła, że radni nie mieli wglądu do wspomnianych pięciu 
wniosków więc nikt nie ma do końca pełnej informacji o projekcie powyższej uchwały.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – sprostował, iż nie jest to uchwała zmieniająca, lecz uchwała 
pozwalająca przystąpić. W ramach realizacji tej uchwały, w związku z wpłynięciem pięciu 
wniosków od podmiotów zewnętrznych, nie ma znaczenia od kogo. Chodzi tutaj o dopisanie 
projektów, których celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób 
pozostających bez pracy. Projekty w pierwszej kolejności mają być adresowane do osób 
niepełnosprawnych, do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
zamieszkujących obszar rewitalizacji wyznaczony na terenie gminy. Nie są dopisywane 
konkretne organizacje a projekty. Z podobnym projektem również chce wystąpić MGOPS w 
Opocznie. Będą próby wpisania jak największej liczby projektów.  
 
Komisja głosami: za -5 , przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 
l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty                     i 
Kultury, 
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr18 do protokołu). 
 

ł) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr19 do protokołu). 

 
m) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji, 

 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr20 do protokołu). 
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n) przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2020-2023, 
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr21 do protokołu). 
 

o) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2020 – 2023, 
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 22 do protokołu). 
 

5) Zapytania i wolne wnioski.  
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - dodatkowo przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia wniosku sołectwa Mroczków Duży dotyczącego przeznaczenia środków funduszu 
sołeckiego w 2020 r. (załącznik nr 23 do protokołu). 

Komisja głosami: za -6 , przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 
Dodatkowo radni otrzymali odpowiedź z MPK Sp. z o.o. dotyczącą stawki za bilet do 
miejscowości Kruszewiec oraz dodatku dla kierowców za opiekę nad uczniami (załącznik nr 23 
do protokołu). 
 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, 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  

 
                               Przewodniczący Komisji 
 
                                  Andrzej Rożenek 
 
 
Protokołowała: 
 
K. Zaroda - Olkowska 
 

 

 
 

 


