PROTOKÓŁ NR 2/20
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 18 lutego 2020r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 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. „Kontrola w PGK Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków pod kątem prawidłowości
prowadzenia procesów oczyszczania ścieków, przestrzegania przepisów prawa,
prawidłowej ochrony środowiska.” wizja lokalna na miejscu o godz. 9.00.
2. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych za 2019r. i złożonych wnioskach na
2020 rok.
3. Omówienie potrzeb miejskich na tzw. małą infrastrukturę np. ławki, tablice
ogłoszeniowe, oświetlenie, oznakowanie ulic.
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 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. pkt. 1
„Kontrola w PGK Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków pod kątem prawidłowości
prowadzenia procesów oczyszczania ścieków, przestrzegania przepisów prawa,
prawidłowej ochrony środowiska.”
Podczas części wyjazdowej do PGK Sp. z o.o. Komisja zapoznała się z pracą Zakładu
Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków, pomiarem jakości ścieków dopływających i
odpływających z oczyszczalni do odbiornika - rzeki Drzewiczki oraz dziennikami służby
pracowników oczyszczalni ścieków.
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Alicja Szczepaniak – radna - zgłosiła wniosek dotyczący przeprosin od radnego, który
bezpodstawnie obwinia Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków w Opocznie
o wpuszczanie ścieków do rzeki.
Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Informacja z PGK Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 3 i 3a do protokołu.
W dyskusji głos zabrali: radna Alicja Szczepaniak, radna Anna Zięba, radny Krzysztof Grabski,
radna Jadwiga Figura, Sekretarz Miasta Janusz Klimek, radny Andrzej Rożenek.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 2
Informacja o pozyskanych funduszach unijnych za 2019r. i złożonych wnioskach
na 2020 rok.
Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawiła informację
/załącznik nr 4 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich Sylwia Olędzka, radna Anna
Zięba, radna Jadwiga Figura, Dyrektor Wydz. TI, radny Jerzy Pręcikowski.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Omówienie potrzeb miejskich na tzw. małą infrastrukturę np. ławki, tablice
ogłoszeniowe, oświetlenie, oznakowanie ulic.
Stanisław Miązek – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przedstawił
informację /załącznik nr 5 do protokołu/.
Andrzej Snopczyński – Dyrektor Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – przedstawił
informację dotyczącą oświetlenia ulicznego na terenie Opoczna /załącznik nr 6 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: Dyrektor Wydz. GKiM, Stanisław Miązek, Dyrektor Wydz. TI Andrzej
Snopczyński, radna Anna Zięba, Przewodniczący Komisji Andrzej Rożenek, radna Jadwiga
Figura, Sekretarz Miasta Janusz Klimek, radny Jerzy Pręcikowski,
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 4
Zapytania i wolne wnioski.
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Jadwiga Figura – radna – prosi o umiejscowienie pojemnika na śmieci na skrzyżowaniu ul.
Leśnej z Torową oraz umiejscowienie oświetlenia na łączniku powyższych ulic.
Ponadto prosi o rozmowy z PKP w sprawie dworca kolejowego, który jest w krytycznym stanie.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 14.00.
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 referent w Biurze Rady Miejskiej.
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