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PROTOKÓŁ NR 11/19 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 22 października 2019r.  
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 Przewodniczący komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w Opocznie są 
transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej Gminy Opoczno. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 
2. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Marek Sijer - 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 - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad. pkt. 1 
 Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 

 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji do Spraw Rodziny, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 9/19 z dnia 20 sierpnia 2019r. oraz   Nr 10/19 z dnia 23 
września 2019r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były 
dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z 
dnia 20 sierpnia 2019r.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 9/19 
z dnia 20 sierpnia 2019r.   
 
 Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 23 września 2019r 

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 10/19 
z dnia 23 września 2019r.   
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Ad. pkt. 2 
 Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. ZSSiOL – przedstawiła informację (załącznik nr 4 do 
protokołu). 
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy Świetlica Środowiskowa „Pinokio” zwracała się  o 
wsparcie tylko w wysokości 1000 zł? Stwierdził, że Świetlica działa bardzo dobrze, 
przygarniając opoczyńską młodzież. Radny zapytał, czy MDK występował pierwszy raz o taką 
formę dotacji czy wcześniej realizował bezpłatne zajęcia dla dzieci ze środków własnych? 
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. ZSSiOL – odpowiedziała, że Świetlica wnioskowała o 
kwotę 1000 zł. Co do MDK, zawsze istniało wsparcie przy realizacji zadań, choć w poprzednich 
latach realizowano tego typu zajęcia z własnego budżetu.    
 
 Komisja przyjęła do wiadomości informację z wypoczynku letniego. 

Ad.pkt 3 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej: 

A) Analiza bieżącej sytuacji związanej z działalnością odlewni  

WIS GROUP S.A. w centrum Opoczna. 

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). 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, w ilu szkołach jest prowadzone nauczanie 
indywidualne.   
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, iż najwięcej zajęć pod kątem 
nauczania indywidualnego jest w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3. 
Tendencja rosnąca dotyczy Szkoły Podstawowej nr 3. W dużych szkołach funkcjonuje więcej 
nauczania indywidualnego. Są problemy z nauczaniem indywidualnym. Poradnie 
Pedagogiczno – Psychologiczne wydają coraz więcej orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Gmina jak i dyrektor musi realizować te zadania, które wynikają z orzeczenia o 
potrzebie nauczania indywidualnego.    
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy zdarzały się sytuacje, że organ 
prowadzący nie wyraził zgody na nauczanie indywidualne zalecone przez Poradnię 
Pedagogiczno - Psychologiczną?  
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, że do takich sytuacji nie 
dochodziło, dla organu prowadzącego jest to obligatoryjną sprawą, nie ma możliwości odmowy 
przez dyrekcję, ponieważ rodzic odwołuje się od decyzji. Następnie sprawa trafia do 
Kuratorium Oświaty które obliguje organ prowadzący do udzielenia zgody na takie zajęcia.  
Zbigniew Sobczyk – radny – powiedział, że istnieje wymóg realizacji takich zadań. Dodał, że 
dobrym pomysłem byłoby wydawanie takich orzeczeń na krótszy okres czasu.  
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Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, czy dla wszystkich absolwentów klas VIII i gimnazjów 
znalazło się miejsce w liceach jak i w szkołach ponadgimnazjalnych? 
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, że w Samorządowym Liceum 
Ogólnokształcącym w Opocznie została zwiększona liczba klas do 17 i wszyscy którzy złożyli 
podania, zostali przyjęci. Dodał, iż w szkołach prowadzonych przez powiat jest więcej uczniów, 
lecz nie ma takich informacji aby ktoś nie dostał się do szkoły średniej.  
Jerzy Pręcikowski – radny – stwierdził, że decyzja o nietworzeniu dodatkowych liceów była 
słuszna.  
 Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
D) Założenia do podjęcia uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – 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 całej gminy, wówczas trzeba  przeprowadzić konsultacje z sołectwami. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji – powiedział, że nie można dzielić, ograniczenie musi 
dotyczyć całej gminy.  
Magdalena Belica – radna – zapytała, czy ograniczenie będzie obejmowało lokale 
gastronomiczne, restauracje i kawiarnie, czy tylko sprzedaż w sklepach i na stacjach 
benzynowych? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – ograniczenie będzie obowiązywało sprzedaż detaliczną. 
Sprzedaży w lokalach gastronomicznych nie można ograniczyć. 
 
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).  
Mieczysław Wojciechowski – radny – powiedział, że budżet się nie domyka kwotą 9 mln. zł. 
Na ten rok jest 7 mln 300 tys. zł. Zapytał, czym będzie pokryty 9 mln. deficyt? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że budżet nie domyka się kwotą 7 mln. 300 
tys. zł. Jest to uwzględnione w zmianach w budżecie gminy na rok 2019. Oprócz 
niewykonanych dochodów ze sprzedaży mienia mamy inne dochody które wpływają na wzrost, 
czyli per saldo to kwota 7 mln. 300 tys. zł.   
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, jaki będzie całkowity koszt związany z emisją obligacji 
na kwotę 12 mln. zł? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, iż na dzień dzisiejszy nie można określić 
całkowitego kosztu. W późniejszym czasie określi to przetarg. Zakładany jest wibor 6 
miesięczny który na dzień dzisiejszy wynosi 1,79% oraz prowizja banku w granicach 1%. 
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia jest zapisany w uchwale dot. zmian w budżecie. 
Prognozując będzie to kwota: 15 mln. 40 tys. 545zł za okres od tego roku do 2028r.  
 

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

b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie, 
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Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. ZSSiOL – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 

do protokołu). 

Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 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. – 0 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). 
Jerzy Pręcikowski – radny – powiedział, że z informacji których udzieliła Skarbnik Gminy 
jednoznacznie wynika że zmiany w tym projekcie uchwały są uzależnione od tego, czy będzie 
podjęta uchwała o emisji obligacji. Radny stwierdził, że nie ma wprowadzonych żadnych 
innych zmian do uchwały.   
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – powiedziała, że nie można  twierdzić, iż nie ma żadnych 
innych zmian. Oprócz obligacji są inne zmiany, np. wprowadzenie dodatkowych dochodów – 
będzie to omawiane przy zmianach w budżecie. Będą wprowadzone dochody z tytułu 
refundacji poniesionych wydatków dot. ul. Szopena, to kwota 1 mln. 400 tys. zł. 4 tys. 
poniesionych wydatków na aktualizację kosztorysów dot. ul. Limanowskiego. Są 
wprowadzone dochody z tytułu dofinansowania do projektów ekologicznych, m.in.: 
Ekologiczne Dni Opoczna, które jakiś czas temu się odbyły i została podpisana umowa, 
ekologiczne projekty w przedszkolach i szkołach. Dodatkowo korekta dochodów własnych, w 
niektórych pozycjach zmniejszenie, w innych zwiększenie.  To wszystko funkcjonuje na 
podstawie realizacji bieżącego budżetu.  
Jerzy Pręcikowski – radny – powiedział, że z udzielonej informacji wynikało, iż zmiany w 
prognozie są związane stricte z emisją obligacji. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że mówiła o konkretnych pozycjach które ulegają 
zmianie, w związku z emisją obligacji.  
 
Komisja głosami: za -1 , przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 
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 głosami: za -1 , przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 
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. 
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Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że punkt dotyczący projektu uchwały MPK 
Sp. z o.o. został wprowadzony przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Nie może o niej więcej 
powiedzieć ponieważ, tak jak radni, dostał ją w materiałach. Rozmawiał z Prezesem MPK 
prosząc o przygotowanie informacji dotyczącej kosztów, w związku z ewentualnym podjęciem 
tej uchwały na sesji.  
Mieczysław Wojciechowski – radny - poinformował, że mieszkańcy gminy, w szczególności 
osoby korzystające z kursów autobusowych linii nr 8 i 5, proszą o przychylenie się do 
powyższej uchwały.  
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – poprosił o informację, ile wzrosną koszty w związku 
z projektem uchwały dotyczącej 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. 
Jan Zięba – radny – wypowiedział się w kwestii rozszerzenia tej ulgi. Zaproponował zrobienie 
ulgi dla wszystkich. W innych miastach tak jest, należy przyjrzeć się tym wzorcom. Na 
poprzednich sesjach były podawane kwoty przychodów ze sprzedaży biletów oraz kwoty jakie 
musimy przeznaczać z budżetu na utrzymanie MPK. W skali budżetu nie były to duże kwoty. 
Należy przyjrzeć się jak sobie radzą inne miasta.  
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – poprosił Sekretarza o przygotowanie informacji, jakie 
będą koszty wprowadzenia darmowych przejazdów autobusami MPK dla wszystkich 
mieszkańców.  
Jan Zięba – radny – zastanawia się, czy istnieją jakieś programy dofinansowujące darmowe 
przejazdy autobusami MPK. Jeśli mieszkańcy będą korzystać z darmowych przejazdów, 
wówczas zmniejszy się emisja spalin. Radny proponuje sięgnąć po wzorce z innych miast.   
Jerzy Pręcikowski – radny – powiedział, że nie zna innych miast prócz Tomaszowa Maz.,  gdzie 
byłaby darmowa komunikacja. W wielu miastach takich jak Kraków czy Warszawa są 
podnoszone ceny opłat za przejazdy komunikacją miejską. Radny odniósł się do projektu 
powyższej uchwały. Uważa, że z punktu widzenia społecznego , intencja wnioskodawcy jest 
słuszna. Jest to obarczone pewnymi kosztami, które należy oszacować: ilość osób w gminie od 
70 r.ż. oraz ile miesięcznie osób w tym wieku korzysta z przejazdów autobusami. Wariant 
szacunkowy byłby w tym temacie dobrą wykładnią pozwalającą na podjęcie słusznej decyzji.  
Radny zaproponował, zamiast darmowej komunikacji można iść dalej, wprowadzając darmowe 
rowery, które będą usytuowane w różnych częściach miasta. Tak jest w większych miastach i 
zyskuje to coraz większą popularność. Realizacja takiego pomysłu byłaby mniej kosztowna.   
  
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały ( załącznik nr 12 do protokołu). 
 

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. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
h) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości 
lokalowej, 
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Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła projekt 
uchwały ( załącznik nr 14 do protokołu). 
 
Komisja głosami: za -5 , 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). 
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że trzeba sugerować się własnym operatem 
szacunkowym. Gmina nie powinna przychylać się do propozycji właściciela, od którego chce 
kupić działkę, tym bardziej, że jego kwota jest dwukrotnie większa od tej, którą mamy we 
własnym operacie.    
Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – poinformowała, że 
każdy operat który wpływa do wydziału, podlega weryfikacji. Kiedy wpłynął operat od osoby 
fizycznej, został on zweryfikowany, wystosowano pismo ze wskazaniem ogromnych błędów. 
Po uwagach osoba fizyczna złożyła propozycję, iż jest gotowa sprzedać tą działkę za 75 tys. zł. 
Osoba fizyczna grozi, że jeśli Gmina Opoczno nie wykupi tej działki, wówczas działkę ogrodzi 
i zabroni korzystać z  drogi. Z drogi korzysta wspólnota gruntowa miasta oraz działkowcy.  
Jerzy Pręcikowski – radny – powiedział, że 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 szacunkowym, jest wygórowana i nie do przyjęcia. 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 – 2, wstrz. – 3 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). 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji -  zapytał, czy to ten sam inwestor który miał 
funkcjonować na ul. Św. Łukasza? 
Zbigniew Sobczyk – radny – odpowiedział, że nie wie czy to ten sam inwestor ale potwierdza,  
że była propozycja aby wybudować centrum handlowe Lidl wraz ze stacją CPN. Wówczas była 
mowa o ul. Św. Łukasza, teraz o ul. Piłsudskiego. Radny powiedział, że jeżeli jest taka wola 
inwestora aby zrobić drogę gminną, trzeba przychylić się do projektu tej uchwały.  
 
Komisja głosami: za -5 , 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). 
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Magdalena Belica – radna – powiedziała, iż MGOPS w Opocznie  również stara się o takie 
fundusze na przyszły rok z aktywizacji zawodowej i społecznej. Po konsultacjach w 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy ośrodek otrzymał informację, iż w projektach dotyczących 
terenów rewitalizowanych środki są zdecydowanie wyższe niż na pozostałych terenach. 
Obligatoryjnym jest wpisanie założeń do projektu rewitalizacyjnego na terenie danej gminy.    
Komisja głosami: za -5 , przeciw – 0, wstrz. – 0 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). 

 
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 -5 , przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 
Mieczysław Wojciechowski – radny – odniósł się do pisma Prezesa MPK Sp. z o.o., wspomniał 
o wniosku dotyczącym niewłaściwej ceny biletów do Kruszewca i Kruszewca Kol. Zgodnie z 
Uchwałą Rady Miejskiej podjętą dn.: 26 kwietnia  2019 r. cena biletu do miejscowości 
Kruszewiec powinna wynosić 3,20 gr. Do Kruszewca Kol. 3,40 gr. Następnie radny odniósł się 
do drugiej części pisma dotyczącego dodatku dla kierowców za opiekę nad uczniami. 
Wspomniał , że granice siedmiu stref o których pisze Prezes MPK  są zgodne z Uchwałą Rady 
Miejskiej, ale tylko do strefy 4. Strefa 5  zgodnie z uchwałą, to Libiszów Kol. i Kruszewiec.   
W strefie 7 powinny znajdować się : Kraśnica, Antoniów Stużno i Stużno Kol. Radny twierdzi, 
iż interpretacja prezesa jest błędna. Powiedział, że nie można liczyć trasy do Kruszewca, 
ponieważ autobus przejeżdża przez 7 stref. Autobus przejeżdża przez te strefy jadąc okrężną 
drogą, ponieważ brakuje dodatkowej linii na tym odcinku. Gmina oszczędza a mieszkańcy na 
tym tracą. Aby wszyscy dojechali najkrótszą drogą, linia nr 5 powinna przebiegać do końca 
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Modrzewia, pętlą koło figurki i powrót do Opoczna. Linia nr 8 powinna przebiegać do bloków 
PKP i powrót do Opoczna.  Trzecia linia powinna przebiegać prosto ul. Inowłodzką, następnie 
do miejscowości Kruszewiec i wyjazd Kruszewcem Kol. , dalej Kraśnica, do końca Antoniowa, 
pętla i powrót do Opoczna. Gdyby tak było, wszyscy jeździliby najkrótszą trasą. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że być może w uchwale jest błąd dotyczący 
rozpisanych stref. Z reguły jadąc dalej trzeba zapłacić więcej, jadąc krótszą trasą płaci się mniej. 
Dobrym pomysłem byłoby zrobienie jednolitych cen.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – wspomniał, o potrzebie uwałowania i wyrównania 
kruszywem drogi w Kruszewcu Kol. od posesji nr 1 do drogi asfaltowej.  
 
 Odpowiedź MPK Sp. z o.o. dotycząca stawki za bilet do miejscowości Kruszewiec oraz 
dodatku dla kierowców za opiekę nad uczniami stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.30 
 
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 
Marek Sijer 

 
 

Protokołowała: 
 
K. Zaroda – Olkowska. 
 

 
 


