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PROTOKÓŁ  NR 12/19 

z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej                    
w Opocznie 

z dnia 25 listopada 2019r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 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 protokołu z miesiąca października br.  
2. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 
3. Stan sanitarno-weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.  
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 
5.  Analiza projektu budżetu na 2020 rok.  
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
7. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał wszystkich 
obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia /załącznik 
nr 4 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.  
 
 Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany porządek 
posiedzenia. 
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Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca października br. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 11/19 z dnia 21 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 protokołu. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z 
dnia 21 października 2019r. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 
11/19  z dnia 21 października 2019r. 

Ad. pkt. 2 

 Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 
Sławomir Jakóbczyk – Dyrektor Wydz. Rolnictwa - przedstawił informację. 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku /informacja stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu/.  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Piotrkowie Tryb. /informacja stanowi 
załącznik nr 5a do protokołu/. 
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego – Rada Powiatu Opoczyńskiego /informacja stanowi 
załącznik nr 5b do protokołu/. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie /informacja stanowi załącznik 
nr 5c do protokołu/. 

Tadeusz Tomasik – Sołtys Kraśnicy – stwierdził, że jeżeli susza występuje w całym rejonie, to 
dofinansowania powinien otrzymać każdy rolnik, bez udziału komisji.  

Sławomir Jakóbczyk – Dyrektor Wydz. Rolnictwa – odpowiedział, że na wsi była rozdawana 
kurenda w związku z uruchomieniem procedury związanej z suszą. Każdy mógł złożyć wniosek 
do Wydz. Rolnictwa, gdzie na podstawie wniosku sprawdzany był teren i szacowane straty. 
Jeżeli ktoś nie złożył wniosku do wydziału, nie ma możliwości złożenia wniosku do ARiMR. 
Załącznikiem do ubiegania się o fundusze jest protokół  komisji suszowej.  
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji – zapytał, do kiedy można składać wnioski o 
dofinansowanie do ARiMR w związku ze stratami rolników związanymi z suszą.  
Sławomir Jakóbczyk – Dyrektor Wydz. Rolnictwa – odpowiedział, że do 29 listopada br. 
Wszystkie wytyczne związane z pomocą suszową są narzucone przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Łódzki Urząd Wojewódzki i w tej kwestii nie można ingerować. Jeżeli 
dana gmina jest objęta pomocą suszową, wówczas Wójt bądź Burmistrz powołuje komisję. 
Wydz. Rolnictwa wysyłał trzykrotnie kurendy, ponieważ procedura była przedłużana. Do osób, 
które złożyły wniosek była kierowana komisja.   

 Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
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Ad. pkt. 3 

 Stan sanitarno-weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy. 

Karolina Telus – Pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie – przedstawiła 
informację /załącznik nr 6 do protokołu/. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie /informacja stanowi załącznik nr 6a 
do protokołu/ 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 
Ad. pkt. 4 
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. ZSSiOL – przedstawiła informację /załącznik nr 7 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/. 
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. –zapytał, kto będzie zajmował się odśnieżaniem dróg 
podczas okresu zimowego? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że odśnieżaniem będzie zajmowało się 
MPGK w Opocznie.  

Komisja przyjęła do wiadomości  projekt budżetu.  
 

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 8 do protokołu/.  
Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawiła informację 
/załącznik nr 8a do protokołu/. 
Straż Miejska w Opocznie /informacja stanowi załącznik nr 8b do protokołu/. 
Polska Spółka Gazownicza w Łodzi /informacja stanowi załącznik nr 8c do protokołu/. 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie /informacja stanowi załącznik nr 8d 
do protokołu/. 
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie /informacja stanowi załącznik nr 8e do 
protokołu/ 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Piotrkowie Tryb. /informacja stanowi 
załącznik nr 8f do protokołu/. 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu Środowiska w Łodzi - 
/informacja stanowi załącznik nr 8g do protokołu/. 
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Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji – powiedział, że na spotkaniach których był 
organizatorem poruszany był temat dofinansowania z programu „Mój prąd”. Przy inwestycji 
20 tys. zł, od podanej kwoty odliczamy 5 tys. zł, następnie od 15 tys. zł można jeszcze odliczyć 
podatek dochodowy. Wspomniał również o programie który omawiała Sylwia Olędzka - 
Dyrektor Wydz. F.E. w którym istnieje 100% kosztów kwalifikowanych. Dodał, że jest to 
opłacalne pod warunkiem, że budynek będzie spełniał wymogi.  
Andrzej Rożenek – radny – powiedział, że inicjatywa podejmowana przez gminę jest taka, aby 
wydobywało się jak najmniej dymu i zanieczyszczeń do powietrza. Zapytał, czy jeżeli budynek 
jest niedocieplony, wówczas nie będzie możliwości wymiany na nowy? 
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji – powiedział, że z informacji które posiada 
wymieniając kocioł stary na nowy, musi on być o 30% doskonalszy.  
Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich – odpowiedziała, że są to warunki 
postawione przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Takie warunki postawione były w 
poprzednim konkursie na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. Były dwa warunki 
brzegowe, ograniczenie emisji CO2 z nowego źródła o 30% i osiągnięcie efektywności 
budynku na poziomie 150 kWh na rok. Są to trudne warunki do spełnienia, zwłaszcza drugi 
ponieważ redukcja emisji CO2 idzie bezproblemowo na propozycjach wymiany.                           
W późniejszym czasie Wydz. F.E. będzie starał się poprzez rozmowy, negocjacje czy w formie 
pisemnej zmienić ten warunek, ponieważ jest on istotnie trudny do osiągnięcia dla budynku, 
który nie jest dobrze docieplony. Wszelkie warunki są narzucane przez instytucję, która daje 
pieniądze.  
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. - zapytał czy istnieje taki wymóg, aby otrzymać 
dofinansowanie trzeba ocieplić budynek czarnym styropianem oraz wymienić okna na 
trzyszybowe?  
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji – powiedział, że jest możliwe iż czarny styropian ma 
mniejszą przepuszczalność ciepła. Sam audyt, to 150 kWh na m². Nie może być większe 
zapotrzebowanie. Będą starania, aby obniżyć te kryteria na bardziej dostępne.  

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 9 do 
protokołu/. 
Wydz. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w 
Opocznie /informacja stanowi załącznik nr 9a i 9b do protokołu/. 
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 
C) Wykonanie dróg metodą powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową. Informacja 
na temat wykonania prac zaplanowanych na 2019 rok oraz plany na rok 2020.  
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez - Wydz. Techniczno Inwestycyjny 
Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 10 do protokołu/ oraz PGK Sp. z o.o. w Opocznie 
/załącznik nr 10a do protokołu/. 
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op.- podziękował za realizację odcinka drogi w Bukowcu 
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Op.  
Beata Wiktorowicz – Prezes PGK Sp. z o.o. – poinformowała, iż z tego co wie, w grudniu na 
terenie Bukowca Op. będzie robiona podbudowa oraz chodnik. W przyszłym roku będzie 
wylany asfalt.  
Aneta Wdówka – radna – odniosła się do planów na 2020 rok. Powiedziała, że na cmentarzu 
przy ul. Moniuszki i Granicznej nie można wjechać wózkiem inwalidzkim, ponieważ są za 
wąskie furtki, bramy natomiast są pozamykane.  
Tadeusz Tomasik – Sołtys Kraśnicy – wspomniał o źle wykonanej drodze w Kraśnicy, która 
była robiona w listopadzie. Powiedział, że remonty dróg powinny być wykonywane skrapiarką 
od czerwca do września.  
Beata Wiktorowicz – Prezes PGK Sp. z o.o. – powiedziała, że za drogi które były robione w 
poprzednim roku nie będzie odpowiadać. W tym roku była skraplana nawierzchnia od maja do 
października, w czasie kiedy temperatury były dobre. Obecnie są robione podbudowy. Musi 
panować temperatura min.15 ℃ na zewnątrz aby skraplać drogi. Drogi zrobione w poprzednim 
roku muszą być poprawione w ramach gwarancji przez PGK Sp. z o.o. Okres gwarancyjny trwa 
36 msc.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
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/. 
Jerzy Winiarski – Sołtys Karwic -  zapytał, jak to się ma do podatku w przyszłym roku, czy 
będzie zwiększony? 
Iwona Susik – Dyrektor Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – odpowiedziała, że w tym roku 
na terenie naszej gminy to kwota 104 zł z 1ha przeliczeniowego. W 2020 roku wyniesie 115 zł 
z 1 ha przeliczeniowego.   
 Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 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 – 1, przeciw – 0 wstrz. – 4 pozytywnie 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 – 5, przeciw – 0 wstrz. –  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 14 do protokołu; 
objaśnienia do projektu uchwały stanowią załącznik nr 14a do protokołu/. 
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e) 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 15 do protokołu/. 
Jakub Biernacki – radny – zastanawia się nad sensem wprowadzenia tego typu regulacji. Jest 
w Opocznie wiele szkół, które również borykają się z tym problemem. To Dyrektor placówki 
powinien być skuteczny wprowadzając różnego rodzaju ograniczenia. Trzeba wspólnie 
zastanowić się nad problemem papierosów, porozmawiać z Dyrekcją na Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury. 

Komisja głosami: za – 0, przeciw – 1 wstrz. – 4 negatywnie 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, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/. 
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji – stwierdził, że Gmina Opoczno powinna iść w 
kierunku pozyskiwania środków na zakup taboru ekologicznego, chodzi tu o autobusy 
elektryczne. W tym kierunku zostały już poczynione pewne kroki. Ma obawy, iż wprowadzając 
powyższą uchwałę, trzeba będzie ponosić dodatkowe koszty.  
Jakub Biernacki – radny – powiedział, że rozumie iż powinniśmy iść w kierunku zakupu 
nowoczesnego taboru elektrycznego. Zapytał, jak to się ma do powyższego projektu uchwały? 
Opłata za przejazd w kwocie 1 zł jest kwotą nieodczuwalną, która zachęci mieszkańców gminy 
do korzystania z autobusów. Dodał, iż należy ograniczyć ilość aut które poruszają się po 
ulicach.  
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji – powiedział, że jeżeli będziemy ubiegać się o 
zmniejszenie taboru, wówczas trzeba określić konkretne koszty jakie ponosimy.  
Lucyna Żabińska – Sołtys Klin – zapytała, jak zachęcić mieszkańców do korzystania z 
autobusów, jeżeli przykładowo w miejscowości Kliny kursuje rano jeden autobus. Powrotny 
autobus do Klin jest o godz. 14.20.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że trudno policzyć rentowność poszczególnych 
kursów w dniu dzisiejszym, jak i trudno będzie policzyć rentowność po wprowadzeniu cen 
zgodnych z projektem uchwały. Obecnie wprowadzone jest liczenie metodą ręczną przez 
kierowcę. Nie ma elektronicznych rozliczeń. Można zastosować elektroniczne czujniki wejścia 
bądź wyjścia z autobusu. Dodał, iż od kilku lat co roku przychody Przedsiębiorstwa z tytułu 
sprzedaży biletów mimo, że rośnie cena, spadają. Za poprzedni rok było to 538 tys. przychodu 
z tytułu biletów. Cena rośnie a liczba przewozów maleje. Z tytułu tego projektu uchwały 
możemy uzyskać efekt ekologiczny. Została uruchomiona linia na Opoczno Płd. w podobnych 
cenach. Podobnie jest na terenie miasta. Przedsiębiorstwo przygotowuje kursy pomiędzy 
Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie, przez całe miasto aż do Urzędu Miejskiego w 
Opocznie. Spora część mieszkańców Opoczna będzie wówczas korzystała z tego kursu.  
Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich – wspomniała, iż trwają 
przygotowania do złożenia wniosku w miesiącu grudniu, w sprawie taboru elektrycznego, 
niskoemisyjnego bądź bezemisyjnego. Wydział jest na etapie wstępnych analiz 
przygotowywania dokumentacji. Założenia wstępne to budowa parkingu Park&Ride na 
Opoczno Płd. od strony Gorzałkowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż dróg technicznych. 
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Tutaj problemem są rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w Opocznie za świadczenie usług 
publicznych spółkom komunalnym. Na tą chwilę nie potrafi odpowiedzieć jaka to będzie 
kwota.  
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – poinformowała iż MPK Sp. z o.o. corocznie przedstawia 
kalkulację, ile trzeba dopłacić do wozokilometra. Spółka przedstawia planowaną liczbę 
wozokilometrów oraz planowane koszty poniesione na wozokilometry, planowane przychody 
ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych. Uwzględniają również planowany zysk 
3% stopa zwrotu z kapitału. To wszystko daje pewną stawkę na wkm. Na 2020 rok dało by to 
kwotę ponad 2 mln. 900 tys. zł według planu.  
Jan Zięba – radny – powiedział, że jeśli uchwała zostanie przegłosowana, to należy liczyć się z 
ryzykiem, iż przychód może być mniejszy. Dzięki wprowadzeniu w życie powyższego projektu 
uchwały, będzie dużo korzyści społecznych. To bardzo duży przywilej dla mieszkańców 
Opoczna. Argument że bilet jest za drogi już nie będzie istniał, a opłata za niego będzie 
symboliczna. Jeżeli eksperyment się nie powiedzie i mieszkańcy nadal nie będą korzystać z 
usług Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, to trzeba zastanowić się nad sensem utrzymywania 
tego Przedsiębiorstwa. Przekonywanie ludzi, promocja tego rozwiązania oraz zmiana siatki 
połączeń ma tutaj kluczową rolę. Radny zachęcił do głosowania na powyższy projekt uchwały.  
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji – stwierdził, że jeżeli na wsi będzie jeden kurs rano 
a drugi wieczorem wówczas ludzie nawet za 1 zł nie zdecydują się skorzystać z przejazdów 
Komunikacją Miejską.  
Jakub Biernacki – radny – stwierdził, że jeżeli autobusy mają jeździć dla ludzi, to należy 
przeprowadzić konsultacje społeczne w zakresie godzin i ilości kursów.  
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op.- poinformował o potrzebie uruchomienia dla 
mieszkańców kursu autobusowego do przychodni „Vita – Med.” oraz „Almer” ponieważ osoby 
starsze potrzebują dojechać do lekarza.  
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji – powiedział, że podejmował rozmowy z PKS 
odnośnie dodatkowych kursów. Wówczas PKS życzyło sobie 200 zł dotacji za kurs z Opoczna 
do Mroczkowa.  
Aneta Wdówka – radna – poinformowała, iż niedawno odbyło się spotkanie dyrektorów szkół 
z przedstawicielami PKS-u. Zastanawia się czy ktoś z MPK Sp. z o.o. konsultował ze szkołami 
o której podstawić autobus, który mógłby zawieźć dzieci do domu. Zastanawia się czy MPK 
Sp. z o.o. stawało do jakiegoś przetargu, czy wystosowało jakąś ofertę? Jeśli bilety będą po 1zł 
i przejdzie projekt o którym wspominała  p. Sylwia Olędzka Dyrektor Wydz. F.E., wówczas 
MPK Sp. z o.o. nie będzie mogło prowadzić działalności usługowej typu wesela, pogrzeby czy 
turystyka. Byłoby to niekorzystne dla Przedsiębiorstwa. 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - powiedział, że trzeba ten temat rozgraniczyć, Pani Dyrektor 
F.E. mówi o inwestycji, a radni o bieżącym funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa. Te dwa tematy 
zupełnie nie mają na siebie wpływu. Inwestycja związana z zakupem elektrycznego taboru jest 
bardzo droga i z pewnością potrzebny będzie wkład własny. Trzeba liczyć się z tym, iż będzie 
do zrobienia stacja ładowania takich pojazdów. Gmina wprowadzając kwotę 1 zł za przejazd 
autobusami chce odwrócić tendencję spadkową osób korzystających z przejazdów komunikacją 
miejską. W Tomaszowie Maz. jest wprowadzony darmowy przejazd komunikacją miejską. 
Jeżeli okaże się, że pomimo tak niskiej ceny ludzie nadal nie będą korzystać z przejazdów 
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Komunikacją Miejską, wówczas trzeba zastanowić się nad likwidacją Przedsiębiorstwa, bądź 
w znacznym stopniu je ograniczyć.  
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji – poinformował, że do końca nie zgadza się z tą 
koncepcją, ponieważ obowiązkiem gminy jest zapewnienie transportu mieszkańców. Aby 
zwiększyła się liczba mieszkańców korzystających z Komunikacji Miejskiej , trzeba zmienić 
siatkę połączeń. Gdyby autobusy były elektryczne, wówczas nie byłoby kosztów paliwa. Jest 
to zasadne, jeżeli koszty byłyby obniżone. Można rozważać minimalną stawkę za przejazd i 
częstotliwość kursów. 
Wiesław Wołkiewicz - radny - powiedział, że jest zapotrzebowanie na mniejsze środki 
transportu typu busy, wówczas jest mniejsze zużycie paliwa. Dodał, że elektryczne autobusy to 
dobry pomysł tym bardziej, że Opoczno walczy ze smogiem, lecz są to milionowe koszty.  
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - dodał, że dwa bądź trzy lata temu zaistniała odwrotna 
tendencja, gdzie MPK Sp. z o.o. sprzedało małe busy i kupiło duże autobusy. Aby zakupić małe 
busy trzeba znaleźć niezbędne fundusze oraz  pozbyć się obecnych autobusów.  
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji – wyjaśnił, iż nie chodzi o obniżenie ceny biletu. 
Twierdzi, iż mieszkańcy małych miejscowości byliby bardziej zadowoleni ze zwiększenia 
ilości kursów.  
Jakub Biernacki - radny - zaproponował wspólne spotkanie z Sołtysami oraz  Prezesem MPK 
Sp. z o.o. aby zastanowić się nad sensem funkcjonowania Spółki.  

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

 
g) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Opoczno na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2020 rok”, 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta -  przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/. 

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

 
h) 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 18 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, 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, 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta -  przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/. 
Jakub Biernacki - radny - stwierdził, że przystanek przy odlewni Wis Group S.A. nie powinien 
się tam znajdować. Przystanek trzeba przenieść w inne miejsce ponieważ nie wiadomo co 
odlewnia emituje.  
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
j) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2020 rok”, 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta -  przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, 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 – 5, 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/.  

Jakub Biernacki - radny - zaproponował, aby gmina wygospodarowała środki na niewielką 
instalację, która informowałaby ludzi korzystających z siłowni zewnętrznych, o jakości 
powietrza.  

Katarzyna Niewadzi - Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji - odpowiedziała, że nasze 
społeczeństwo jest chłonne aby uprawiać sport. Są osoby którym nie przeszkadza bądź często 
nie są świadomi złej jakości powietrza. 

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

 
ł) uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Sitowej, 
Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 23 do protokołu/.  

Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - 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. 
Aneta Wdówka – radna – zapytała, czy nadzór nad obiektem, tak jak nad wszystkimi 
świetlicami będzie sprawował MDK w Opocznie? 
Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich – odpowiedziała, że w tej chwili 
jeszcze nie. Wyjaśniła, iż beneficjentem projektu jest Gmina Opoczno, która otrzymała 
dofinansowanie i to ona odpowiada za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem 
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świetlicy. Pracowników świetlicy zatrudnia Urząd Miejski w Opocznie, koszty utrzymania 
ponosi Gmina Opoczno.  

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

 
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/.  

 
o) 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 26 do protokołu/. 
Jakub Biernacki - radny - zapytał czy na obecnym etapie można dowiedzieć się jaka będzie 
planowana inwestycja? 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - odpowiedział, że jest to firma która buduje różnego rodzaju 
centra handlowe z przeznaczeniem pod wynajem.  
Jan Zięba - radny - stwierdził, że powinno być dokładnie sprecyzowane przez inwestora, co 
powstanie na tym obszarze miasta. Są tam osiedla mieszkaniowe, w sąsiedztwie cmentarz. 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - przypomniał, że jest to projekt uchwały intencyjnej. 
Opiniując pozytywnie powyższy projekt uchwały, radni przystępują do prac nad zmianą planu. 
Po szczegółowej analizie, ostatecznie radni będą podejmować decyzję o przeznaczeniu tego 
terenu.   

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

ó) 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 27 do protokołu/. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
Ad. pkt. 7 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 15.20 
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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 
 

                                                                         Tadeusz Brola 
 
Protokołowała: 
 
K. Zaroda - Olkowska 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  


