
1 
 

 
PROTOKÓŁ NR 12/19 

z posiedzenia 
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 26 listopada 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 października br. 
2. Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni 
„Opoczyńska Fala”. 
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 
4. Roczny Program Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 
5. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.  
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. 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 protokołu z miesiąca października br. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 11/19 z dnia 22 października 2019r. był 
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na 
sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 22 października 2019r.  
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Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 11/19 z dnia 20 października 2019r.   

 
Ad. Pkt. 2. 

Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni 
„Opoczyńska Fala”. 
Katarzyna Derewęda - Jankowska - przedstawiła informację /załącznik nr 4 do 
protokołu/.  
Jerzy Pręcikowski - radny - zapytał,  dlaczego nie wszystkie szkoły korzystają z 
pływalni? Czy problemem jest brak terminów czy kwestia dojazdów na pływalnię? 
Czy jest zainteresowanie szkół znajdujących się na wsiach?  
Katarzyna Derewęda - Jankowska - mniejsze szkoły mają limitu 1500 zł, dojazd to 
spory wydatek.  
Jerzy Pręcikowski - radny - zapytał, czy jeżeli Dyrektor szkoły zadzwoni celem 
uzgodnienia terminu przyjazdu dzieci na basen, wówczas nie ma żadnych 
problemów? 
Katarzyna Derewęda - Jankowska - odpowiedziała, że problemów nie ma.  
Zbigniew Sobczyk - radny - powiedział, że Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie 
otrzymała dotację na basen w wysokości 15 tys. 500 zł, z tego wykorzystano tylko 7 
tys. zł. Zapytał, dlaczego tylko połowa środków na basen jest  wykorzystana a połowa 
nie? 
Katarzyna Derewęda - Jankowska - odpowiedziała, że nie może nikogo zmusić do 
przyjścia na basen. Na basen przyjeżdżają młodsze klasy, starsze już nie.  
Zbigniew Sobczyk - radny - zaproponował, iż należałoby porozmawiać z Dyrekcją SP 
nr 3 celem zorganizowania wyjazdu przez nauczycieli, zgłoszenia zapotrzebowania na 
przejazd autobusem MPK Sp. z o.o., wówczas środki będą wykorzystane. 
Mieczysław Wojciechowski - radny - zapytał czy szkoły, które wcale nie skorzystają 
z basenu, czy to przekłada się na następny rok?  
Katarzyna Derewęda - Jankowska - odpowiedziała, iż starają się dopasowywać 
potrzeby poszczególnych szkół. Szkoły które nie przychodzą na pewno otrzymają 
środki na kolejny rok, nie wiadomo tylko czy w tej samej kwocie.  
Zbigniew Sobczyk - radny - powiedział, że niektóre placówki wcale nie korzystają z 
dofinansowań. Szkoda przydzielać fundusze placówkom, które wcale nie korzystają z 
tych pieniędzy. ZSP nr 1 i nr 2 to 100% wykorzystanie dofinansowania. Mroczków 
Gośc. nie korzysta. Jeżeli są szkoły chętne, to trzeba zwiększyć im limit, pieniądze 
nie przechodzą na drugi rok.  
Katarzyna Derewęda - Jankowska - powiedziała, że tak właśnie jest robione.  
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 
Ad. Pkt. 3. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.  
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Edyta Krzysztofik - Dyrektor Wydz. ZSSiOL -  przedstawiła informację /załącznik nr 
5 do protokołu/.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 

Ad. Pkt. 4. 
Roczny Program Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 rok. 
Edyta Krzysztofik - Dyrektor Wydz. ZSSiOL -  przedstawiła informację /załącznik nr 
6 do protokołu/.  
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 

Ad. Pkt. 5. 
Analiza projektu budżetu na 2020 rok. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt budżetu /załącznik do protokołu 
z sesji grudniowej/.  
Mieczysław Wojciechowski - radny -  odniósł się do planu zadań inwestycyjnych, w 
którym przeznaczono po 50 tys. zł na projekty boisk wielofunkcyjnych w dwóch 
szkołach. Zapytał, dlaczego tak duża kwota i ile wyniesie samo zadanie? Zapytał, czy 
będzie rezerwa na oświatę na przyszły rok, jeśli tak, to w jakiej kwocie? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że jeśli chodzi o tworzenie rezerwy i 
kwoty jakie są zabezpieczone, jest to zapisane w uchwale budżetowej. Oprócz kwoty 
na realizację zadań oświatowych zawartej w projekcie budżetu, są również 
zabezpieczone środki nie dołączone do rezerwy, z przeznaczeniem na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych, na dokształcanie nauczycieli, na pomoc zdrowotną 
dla emerytów. Łącznie dodatkowe pieniądze na oświatę zabezpieczone są w kwocie 
1mln. 207 tys. 959 zł. Kwota 50 tys. na projekty boisk, to wycena Wydz. Techniczno 
– Inwestycyjnego. Projekty są potrzebne po to, aby składać wnioski do ministerstwa o 
dofinansowanie tych zadań.  
Jerzy Pręcikowski – radny- zapytał czy mówiąc o przyszłym roku, to w budżecie jest 
pozycja 17 mln. 400 tys. zł i projekt kolejnej emisji obligacji na kwotę 12 ml. 700 tys. 
zł? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że zapisana jest kwota przychodów 
17 mln. 400 tys. zł, w tej kwocie jest już 4 mln. 700 tys. zł gdzie była podjęta uchwała 
w tym roku na okres dwuletni. Są braki w kwocie 12 mln. 700 tys. zł. 
Zbigniew Sobczyk – radny -  stwierdził, iż, inwestycje są bardzo skromne, największą 
jest rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Partyzantów – Limanowskiego z  dotacją 
4mln. 500 tys. zł. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, nie ma żadnych inwestycji 
które mogłyby zadowolić mieszkańców. Radny wspomniał o niedokończonej 
inwestycji na Oś Trąbki której nie ma w projekcie budżetu. Zapytał o partnerstwo 
publiczno - prywatne, miało ono nie dojść do skutku bo wycofał się inwestor? W 
projekcie budżetu jest przeznaczone 9 mln. zł na partnerstwo publiczno – prywatne?  
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że wszystko jest w trakcie ustalania. 
Nie ma jeszcze ustalonej wartości, może ktoś jednak się skusi aby wziąć to w 
partnerstwo publiczno – prywatne. Odnosząc się do dróg, oprócz ul. Partyzantów i 
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Limanowskiego jest ul. Brzozowa i Błonie. Na te dwie drogi zostały złożone wnioski 
o dofinansowanie w ramach rozwoju dróg samorządowych, z dużą szansą na 
dofinansowanie. Przy tych drogach jest zabezpieczony wkład własny.  
Zbigniew Sobczyk – radny -  poprosił o wyjaśnienie w sprawie opracowywania 
dokumentacji dotyczącej boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bielowicach. 
Stwierdził, że są większe szkoły, bardziej potrzebujące, aby takie inwestycje były 
wykonywane. W Bielowicach jest hala sportowa, boisko asfaltowe do koszykówki, 
jest miejsce na boisko do piłki nożnej na trawie, wystarczy postawić dwie bramki, 
zakupić  dwie siatki. Na tą chwilę nie jest tam potrzebne boisko wielofunkcyjne. 
Zaproponował, aby takie inwestycje zacząć realizować w dużych szkołach.   
Jerzy Pręcikowski – radny- zapytał, co z ulicą Świerkową? Do końca tego roku miał 
być wykonany projekt całej ul. Świerkowej, wraz z chodnikami po dwóch stronach i 
zatoczkami parkingowymi. Realizacja natomiast w 2020 roku.  
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że Dyrektor wydziału TI wczoraj 
mówił, że projekt jest ukończony. Faktury jeszcze nie ma, jest niezapłacone. W 
planach jest złożenie wniosku o dofinansowanie w przyszłym roku. Możliwe, iż 
rozpoczęcie prac byłoby w 2020 roku, ale płatności i dokończenie nastąpi już w 2021 
roku, jeżeli gmina dostanie dofinansowanie.  
Zbigniew Sobczyk – radny -  zapytał, czy w partnerstwie publiczno prywatnym może 
pojawić się jakiś inwestor? Czy wszystkie procedury z tym związane nie muszą być 
robione od początku? Czy inwestor wejdzie na podstawie wyników badań kogoś 
innego? Czy dany inwestor będzie chciał przeprowadzać swoje badania ponieważ nie 
będzie chciał dokładać do inwestycji, tylko na niej zarabiać?  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że jeżeli inwestor będzie chciał 
wejść w partnerstwo publiczno - prywatne, wówczas będzie chciał takie badania 
przeprowadzić. Gmina musi posiadać zgody, aby ten projekt przeprowadzić własnymi 
środkami, przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Wówczas byłaby możliwość sfinansowania w 100% tej inwestycji. Dodał, że gmina 
musi spłacać zobowiązania finansowe w kwocie około 7 mln. zł, zaciągnięte w latach 
poprzednich. Odsetki w wydatkach bieżących w tym roku wynoszą 1mln. 400 tys. zł. 
Jeżeli gmina chce inwestować, musi zaciągnąć długi lub spłacać tylko kredyty. 
Trwają prace i jest już decyzja pewna w 99%, iż  gmina realizowałaby to we własnym 
zakresie. Inwestycyjnie byłoby taniej i z efektów można korzystać. Jeśli zainwestuje 
firma, wówczas ona będzie korzystać z kapitału który zainwestuje.  
Zbigniew Sobczyk – radny -  stwierdził, że to dobry pomysł aby korzystać z 
oszczędności, tylko będzie to wydłużone w czasie i gmina nie będzie mogła wejść we 
wszystkie zaplanowane placówki, które miały być zrobione. Będzie to robione 
sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych i inwestycyjnych.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że trzeba spłacać zaciągnięte 
pożyczki, ale chcąc inwestować trzeba posiłkować się innymi środkami. Jeżeli jest 
określona dotacja, dodatkowo na wkład własny, można wziąć pożyczkę z WFOŚ 
rozłożoną na 15 lat, wówczas efekty osiągane po zrealizowaniu projektu i 
oszczędności z tego wynikające mogłyby finansować spłatę pożyczek w późniejszych 
okresach.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości  projekt budżetu. 
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  Ad. pkt. 6 
 Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
 
A) Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła 
informację /załącznik nr 7 do protokołu/.  
Wydz. Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie –/informacja stanowi 
załącznik nr 7a do protokołu/. 
Straż Miejska w Opocznie /informacja stanowi załącznik nr 7b do protokołu/. 
Polska Spółka Gazownicza w Łodzi /informacja stanowi załącznik nr 7c do 
protokołu/. 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie /informacja stanowi 
załącznik nr 7d do protokołu/. 
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie /informacja stanowi załącznik nr 
7e do protokołu/ 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Piotrkowie Tryb. /informacja 
stanowi załącznik nr 7f do protokołu/. 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu Środowiska w 
Łodzi - /informacja stanowi załącznik nr 7g do protokołu/. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - zapytał czy Straż Miejska i pracownik 
Wydz. O.Ś. dokonują kontroli w domach i analizują zawartość pieca? 
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że 
kontrole ze S.M. są na zgłoszenie.  
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - zapytał, jaka jest skuteczność kontroli i ile 
zostało nałożonych mandatów karnych? 
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, iż w 
tym roku nie został nałożony żaden mandat, w miejscach w których były kontrole nie 
było spalania odpadów komunalnych. Mieszkańcy okazywali się posiadanym 
dokumentem na zakup paliwa, koło pieców nie było gromadzonych odpadów. W 
popiele nie znaleziono śladów spalania odpadów komunalnych. Próbki nie są 
pobierane. Jeżeli jest podejrzenie bądź wskazanie, iż są spalane odpady komunalne, 
wówczas jest nakładany mandat karny. Jeżeli ktoś nie chce przyjąć mandatu, 
wówczas jest pobierana próbka, która następnie jest wysyłana do laboratorium.   
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - zapytał, czy był brany pod uwagę pomysł 
zakupu drona antysmogowego do badania niskiej emisji? To nie generuje dużych 
kosztów.  
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że 
przy wyodrębnianiu wydziału był plan powstania patrolu ekologicznego. Plany się 
zmieniły i na dzień dzisiejszy nie jest planowany zakup drona. P. Dyrektor ma 
nadzieję, że w przyszłych latach taka decyzja zapadnie. Kontrole wizualne są 
niezapowiedziane i osoba kontrolowana nie ma czasu żeby uprzątnąć odpady. W 
ubiegłym roku zdarzało się, że podczas kontroli przy piecu znajdowane były śmieci.  
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Dariusz Rzepka - Komendant Straży Miejskiej - dopowiedział, że kwestia dronów jest 
dobrym pomysłem, lecz badanie z drona nie jest dowodem w Sądzie.  Trzeba 
stwierdzić czyj był komin, pyły i dym się przemieszcza. Dron, to narzędzie pomocne 
lecz nie do końca  przydatne. W budynkach wielorodzinnych kominy często są 
łączone. Koszty pobrania próbek w tej chwili oscylują od 600 zł do 1500 zł. 
Porównując obecny rok do ubiegłego trzeba zaznaczyć, iż mieszkańcy starają się nie 
spalać odpadów. Problem także leży w jakości węgla. Paląc drewnem, musi ono być 
odpowiedniej wilgotności. Są na rynku urządzenia mobilne które być może będą 
zakupione, lecz trzeba się liczyć z wydatkiem od 30 do 50 tys. zł.  
Zbigniew Sobczyk - radny - stwierdził, iż są miejsca w Opocznie gdzie nie da się 
przejść i oddychać. Jeżeli to urządzenie będzie skutecznie eliminować spalanie które 
truje mieszkańców Opoczna, to są żadne pieniądze w porównaniu z ludzkim 
zdrowiem.  
Dariusz Rzepka - Komendant Straży Miejskiej - dodał, że to urządzenie pod koniec 
roku ma się pojawić na rynku. Straż Miejska uczestniczyła w kilku szkoleniach i 
monitoruje ten temat. Niewątpliwie Gmina Opoczno zamierza w to urządzenie 
zainwestować. Urządzenie musi być skalibrowane, aby było dowodem w dalszych 
sprawach.  
Jerzy Pręcikowski - radny -  zapytał co z rozbudową sieci gazowej na terenie 
Opoczna. Powiedział, że Sekretarz Miasta informował, iż Polska Spółka 
Gazownictwa zwróciła się z prośbą  o pomoc w pozyskaniu firm, które  mogłyby 
wykonywać prace ziemne rozbudowy sieci gazowej. Zapytał, czy udało się nawiązać 
kontakt z firmami, które mogłyby wykonywać te prace? Czy poza ul. Partyzantów są 
gdzieś kontynuowane inwestycje dotyczące rozbudowy sieci gazowniczej? Jest 
złożonych 280 wniosków od gospodarstw indywidualnych, czyli głównego źródła 
smogu i zanieczyszczeń w Opocznie. Gdyby te 280 domów zostało podłączonych do 
sieci gazowej, byłby to znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza w Opocznie.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że były prowadzone rozmowy z 
różnymi firmami. Za każdym razem trzeba zorganizować przetarg. Jeżeli dla danej 
firmy stawki okazują się zbyt małe, wówczas firma nie przystępuje do przetargu. 
Gmina wskazała kilka firm, które mogłyby wykonać powyższe prace, czy firmy 
wystartowały do przetargu, tego nie wiadomo. Na tą chwilę jest coraz większe 
zainteresowanie podłączeniem do gazu. Polska Spółka Gazownictwa musi to wziąć 
pod uwagę przy ewentualnych stawkach. Firmy żądają dużo większych pieniędzy niż 
Spółka jest w stanie zapłacić. 
Zbigniew Sobczyk - radny - zapytał o projekt na wymianę kotłów, czy wszystkie 
kwoty netto pokrywa Urząd Miejski? Odbiorca płaci podatek od inwestycji i pieca 
który zostanie zainstalowany w kotłowni? Czy osoba korzystająca z projektu 
wydzierżawia piwnicę na 20 lat? 
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że 
nie jest to  prawdą, warto zapoznać się z warunkami regulaminu. Jeżeli pozyskują 
środki z zewnątrz, są to projekty i trwałości projektu. W tej sytuacji trwałością 
projektu jest montowany piec, który jest własnością gminy przez 5 lat. Mieszkaniec z 
niego korzysta, po pięciu latach staje się on jego własnością. 
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Zbigniew Sobczyk - radny - zapytał o firmę „Gaz Błonie”, która zwracała się do 
Starostwa Powiatowego w Opocznie o projekty dotyczące ul. Kuligowskiej, w 
sprawie inwestycji gazowej. Czy Starostwo przekazało pismo w tym temacie do 
Urzędu Miejskiego  Opocznie? Radny poprosił o sprawdzenie tego tematu. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, iż Polska Spółka Gazownictwa 
buduje nitkę gazową i podłącza gaz,  gmina natomiast może jedynie udostępnić pas 
drogowy który będzie do tego wykorzystany. Gmina nie robi trudności, nie stawia 
specjalnych wymagań, wręcz przeciwnie, stara się pomagać. Obecne technologie 
pozwalają na to, aby budować to przeciskami, które można zdemontować i ponownie 
zamontować.  
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 

B) Analiza sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP S. A. w 
centrum Opoczna. 
Państwowa Inspekcja Pracy Oddz. w Piotrkowie Tryb.  /informacja stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu/. 
Wydz. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób niepełnosprawnych Starostwa 
Powiatowego w Opocznie /informacja stanowi załącznik nr 8a i 8b do protokołu/. 
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – poinformowała, że 
ten temat będzie szeroko omawiany na sesji listopadowej, ponieważ jest zaproszony 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który prowadzi kontrole odnośnie 
odlewni Wis Group S. A.  
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 
C) Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku /informacja stanowi załącznik nr 9 
do protokołu/.  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Piotrkowie Tryb. /informacja 
stanowi załącznik nr 9a do protokołu/. 
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego – Rada Powiatu Opoczyńskiego /informacja 
stanowi załącznik nr 9b do protokołu/. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie /informacja stanowi 
załącznik nr 9c do protokołu/. 
C) Wykonanie dróg metodą powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową. 
Informacja na temat wykonania prac zaplanowanych na 2019 rok oraz plany na 
rok 2020.  
Jan Wieruszewski - PGK Sp. z o.o - przedstawił informację /załącznik nr 10 do 
protokołu/.    
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez - Wydz. Techniczno 
Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 10a do protokołu/.  
 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - powiedział, iż we wrześniu tego roku 
Komisja resortowa była na wizji lokalnej ul. Łaziennej. Przewodniczący przeczytał 
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protokół i wnioski dotyczące ul Łaziennej. Z uwagi na brak odwodnienia w czasie 
opadów deszczu utrudnione jest poruszanie się tą drogą, gdyż woda spływa w dół 
ulicy i gromadzi się tam duża kałuża wody. Była prośba o poprawę stanu 
technicznego całego pasa drogi, jak również utwardzenie brakującego pobocza, 
odwodnienie i budowę zjazdów do posesji. Przewodniczący poprosił o pisemną 
informację, co dalej z tą ulicą.   
Zbigniew Sobczyk - radny - powiedział, iż na poprzedniej sesji RM prosił Burmistrza 
o sprawdzenie stanu technicznego drogi na ul. Zielonej. Droga jest prawdopodobnie 
jeszcze na gwarancji. Na początku ul. Zielonej mieści się firma transportowa, gdzie 
codziennie jeździ po niej ok. 6 tirów, przez to droga jest w fatalnym stanie.  
Mieczysław Wojciechowski - radny - zapytał o 700 m drogi w miejscowości 
Libiszów, która miała być robiona w tym roku, metodą podwójnego skraplania 
emulsją asfaltową. Dodał, że Libiszów przekazał 8 tys. zł na projekt w 2018r., w 
2019r. przekazał 10 tys. zł na realizację.  
Jan Wieruszewski - PGK Sp. z o.o - odpowiedział, że PGK Sp. z o.o. realizuje to, co 
gmina zleca. To pytanie jest nie do niego.  
Jerzy Pręcikowski - radny - wrócił do tematu ul. Łaziennej mówiąc, iż niektóre 
posesje są odcięte od drogi. Wjazdy na poszczególne posesje są oddzielone 
półmetrowym rowem. Są posesje, gdzie z drogi wchodzi się pod górkę. Zaapelował w 
imieniu mieszkańców ul. Łaziennej o podjęcie działań zmierzających do poprawy tej 
drogi.  
Andrzej Snopczyński - Dyrektor Wydz. Techniczno - Inwestycyjnego - odpowiedział, 
że jeśli mowa o odcinku ul. Łaziennej który był remontowany przez PGK Sp. z o.o., 
zostało tam wykonane powierzchniowe utrwalanie, po tegorocznych poprawkach stan 
ulicy był bardzo dobry.  
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - wyjaśnił, że jest mowa o odcinku od ul. 
Limanowskiego w dół, gdzie występuje spadek.   
Andrzej Snopczyński - Dyrektor Wydz. Techniczno - Inwestycyjnego - stwierdził, że 
jeśli ulica po poprawkach się degraduje, trzeba by zaprojektować ją i wykonać tak, 
jak ul. Przedszkolną. Tam nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej z 
chodnikami, z kanalizacją deszczową. Jeśli będą zabezpieczone środki na pełną 
realizację,  wówczas będzie to robione. Stosując metodę powierzchniowego 
utrwalania, stan ulicy nie ulegnie poprawie.  
Zbigniew Sobczyk - radny - powiedział, że tam nie chodzi o nawierzchnię, ponieważ 
jest dobra. Chodzi o obrzeża przy nawierzchni, gdzie między drogą a posesją jest 
kawałek dołu i tam spływa woda. Trzeba uzupełnić je rynnami do odprowadzania 
wody. Wysokość posesji jest powyżej powierzchni drogi, ludzie mają problem z 
wyjściem z posesji na drogę. Trzeba poprawić wyjazdy i wejścia na posesję.  
Andrzej Snopczyński - Dyrektor Wydz. Techniczno - Inwestycyjnego - odpowiedział, 
że korytka odwadniające nie zadowolą mieszkańców. Nachylenie drogi jest znaczne i 
odprowadzenie wody korytkami nic nie pomoże, ponadto korytkami trzeba wjechać 
na posesje. Tam gdzie do tej pory stosowane były korytka odwadniające, wszystkie są 
obecnie nieczynne, ponieważ mieszkańcy je zasypują. Przeszkadza im to przy 
wjeździe na posesję. Poprzez krawężniki i nawierzchnię asfaltową trzeba skierować 
wodę w kierunku rzeki. Niezbędna jest realizacja ul. Łaziennej w pełnym zakresie.  

 
Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
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a) obniżenia ceny skupu  żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze 
Gminy Opoczno w roku 2020, 
Iwona Susik – Dyrektor Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/. 
 

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0 wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 
Opoczno, 
Iwona Susik – Dyrektor Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/. 
 

Komisja głosami: za – 0, przeciw – 1 wstrz. – 3 negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035, 
Barbara Bąk Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13 do 
protokołu/. 
 
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0 wstrz. – 4 przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały. 
 
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały. Wspomniała o 
błędach pisarskich § 2 pkt 1 gdzie wydatki budżetu Gminy Opoczno zwiększa się o 
kwotę 79 mln. 722 tys. zł,  czyli taka sama kwota jak i w dochodach budżetu /projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu/. 
Objaśnienia do projektu uchwały stanowią załącznik nr 14a do protokołu. 
Mieczysław Wojciechowski - radny - zapytał o obecny stan rezerwy oświatowej. Czy 
z rezerwy oświatowej były przenoszone pieniądze na inne zadania? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że była rezerwa w kwocie ponad 2 
mln. zł z przeznaczeniem tylko na zadania związane z oświatą. Nie może być ona 
przeznaczona na inne zadania. W tym momencie jest ona wykorzystana całkowicie. 
W zmianach niecałe 15 tys. zł również jest przeznaczone na zadania oświatowe.  
 

Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0 wstrz. – 4 przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały. 

 
e) przekształcenia trzyletniego Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w 
Opocznie w czteroletnie Samorządowe Liceum Ogólnokształcące wchodzące w 
skład  Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Opocznie, 
Marek Ziębicki - Dyrektor Wydz. Edukacji - przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 15 do protokołu/. 
 

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

 



10 
 

f) ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów 
elektronicznych i    substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu 
tytoniowego, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 16 do 
protokołu/. 
Zbigniew Sobczyk - radny - stwierdził, że trzeba zająć się tym tematem w szerszym 
zakresie. Nie można zrobić zakazu w obrębie jednej szkoły a w innych placówkach 
gminnych czy powiatowych nie będzie tego zakazu. Trzeba zająć się tym, gdzie        
e-papierosy są dystrybuowane. Takie zakazy wiążą się również z kosztami.  
Jerzy Pręcikowski - radny - przypuszcza, iż Dyrektor szkoły wystąpił z wnioskiem, 
ponieważ wychodząc na ulicę i chodnik poza obręb placu szkolnego, to teren gminny. 
Młodzież wychodzi poza obręb szkoły paląc w klatkach bloków usytuowanych  
niedaleko szkoły. Jest to uciążliwe dla mieszkańców. Zaproponował częstsze patrole 
tego terenu przez Policję i Straż Miejską. Ten problem występuje również przy ul. 
Żeromskiego.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – dodał, że może z czasem uruchomienie 
monitoringu przy szkole da pozytywne efekty.   
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

g) 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, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 17 do 
protokołu/. 
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
i) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków, 
Stanisław Miązek - Dyrektor Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -  
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - zapytał, dlaczego przystanki bez zezwolenia 
stoją na ul. Piotrkowskiej bez podjętych uchwał, obecnie to droga wojewódzka?  
Kiedyś była to droga gminna, wówczas  przystanki były tam wyznaczane. 
Przewoźnicy mają z tym problem. 
Stanisław Miązek - Dyrektor Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -  
odpowiedział, że każdy zarządca drogi podejmuje swoją uchwałę, w tym przypadku 
Urząd Marszałkowski - Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jeżeli przystanki stoją na drodze 
powiatowej, wówczas decyzję podejmuje Zarząd Powiatu Opoczyńskiego.  
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - dopytał, czy ul. Piotrkowska podczas kiedy 
była drogą gminną, czy wówczas były wyznaczone przystanki a nie była podjęta 
uchwała? Przewoźnicy nie mają w wykazie, że te przystanki powstały. Droga o której 
mowa była krajową, wojewódzką, powiatową i gminną. Czy jest możliwe, że na ul. 
Piotrkowskiej która przez rok była drogą gminną wyznaczono przystanki bez podjętej 
uchwały? 
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Stanisław Miązek - Dyrektor Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -  
odpowiedział, że jeśli przystanki były wyznaczane w czasie kiedy była to droga 
gminna, na pewno przy podejmowaniu uchwały wykaz przystanków obejmował tą 
drogę.  Z chwilą przekazania ich do Powiatu Opoczyńskiego, następnie do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, taki wykaz powinien uchwalić ZDW w Łodzi. Taki wykaz z 
pewnością jest w uchwale ZDW w Łodzi.  
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - zapytał, o nową sieć przystanków 
autobusowych, jakie pieniądze na ten cel będą przeznaczone?  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, że projekty organizacji ruchu 
przygotowuje Wydz. TI.  
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - powiedział, że nie można wyznaczyć 
przystanku autobusowego bez zatoki w terenie zabudowanym. Jest to niezgodne z 
przepisami, wówczas jest problem z organizacją i płynnością ruchu.   

 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0 wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 

j) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Opoczno na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2020 rok”, 
Edyta Krzysztofik - Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności -  przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/. 

 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 
k) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 rok”, 
Edyta Krzysztofik - Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności -  przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/. 

 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 

k) przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu  przy Al. Sportowej 1 w 
Opocznie, 
Katarzyna Niewadzi - Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji - przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
l) przyjęcia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych 
przy ul. Staromiejskiej, ul. Kopernika 12, ul. Bończy-Załęskiego i ul. 
Biernackiego w Opocznie,  
Katarzyna Niewadzi - Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji - przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.  
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
ł) uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Sitowej, 
 Janusz Klimek – Sekretarz Miasta –– przedstawił projekt uchwały. Poprosił o 
naniesienie autopoprawki w regulaminie,  rozdz. 5 § 9 pkt 2: Decyzję o wyrażeniu 
zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na udostępnienie Świetlicy oraz o warunkach 
udostępnienia podejmuje każdorazowo Dyrektor, o którym mowa w § 2 ust.3,  a nie w 
§ 3 ust. 2  /uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu/.  
 
m) rozpatrzenia skargi Sołtys Sołectwa Buczek w Gminie Poświętne oraz B. Cz. 
na opieszałość władz Gminy, 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały /załącznik nr 24 do 
protokołu/.  
 
n) rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie w 
sprawie zaprzestania piętnowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Opocznie. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały /załącznik nr 25 do 
protokołu/.  
 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad 
komisji dwóch projektów uchwał: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 
położonego przy ul. E. Biernackiego, oraz uchwałę: w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, 
Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego.  
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - poprosił Sekretarza o krótkie wprowadzenie 
do projektów uchwał.  
 
o) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego 
przy u. E. Biernackiego. 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 26 do 
protokołu/. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
ó) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 27 do 
protokołu/. 
Jerzy Pręcikowski - radny - stwierdził, iż zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest istotna dla mieszkańców osiedli przy ul. 
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Partyzantów, Jana Pawła II. Zapytał, kto wystąpił z wnioskiem o zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego? 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - odpowiedział, że jest to firma „Deweloper Pro Sp. 
z o.o.”. Część tekstowa nie dotyczy całości terenu, lecz powierzchni o wielkości 1, 48 
ha.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
Ad. pkt. 7 

Zapytania i wolne wnioski.  
 

Radny Marek Sijer prosi o interwencję w sprawie znaku drogowego, informującego 
o opłacie parkingowej w kwocie 30 zł, umieszczonego bez zezwolenia na pasie drogi 
gminnej, na ul. Partyzantów naprzeciw „Antidotum”, przy drogerii kosmetycznej.  
Radny Zbigniew Sobczyk prosi o oświetlenie na Oś. Trąbki. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.40 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 


