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PROTOKÓŁ NR 12/12 

z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

w dniu 27 listopada 2012r. 

 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Paweł Baran – Wiceprzewodniczący 

Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 

Przewodniczący komisji przedstawił z poprawką  punktu  2. Wnioski do 

projektu budżetu, a komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 7, przeciw - 0, 

wstrz. – 1. 

Porządek posiedzenia: 

1. Wybieranie kandydatów na Przewodniczącego Komisji. 

2. Wnioski do projektu budżetu na 2013rok. 

3.  Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.pkt.1 

Wybieranie kandydatów na Przewodniczącego Komisji. 

 Alicja Szczepaniak –radna-  Na Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa zgłaszam 

kandydaturę Pawła Barana. 

Paweł Baran – Wiceprzewodniczący Komisji- Wyrażam zgodę. 

Komisja głosami za-4, przeciw-0, wstrz.-4 pozytywnie zaakceptowała 

kandydaturę Pawła Barana na Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa. 

 

Ad.pkt.2. 

Wnioski do projektu budżetu na 2013rok. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt budżetu na 2013rok 

/załącznik nr 2/. 

Jadwiga Figura- radna- Sporo pieniędzy wydaje się na świetlice wiejskie, skoro 

mamy zła sytuacje finansową, to powinniśmy zawiesić działalność świetlic 

wiejskich. 

Alicja Szczepaniak- radna-  Czy gmina ponosi wydatki związane z Stanicą 

Harcerska w Miedznej, czy jest dofinansowanie do budowy wodociągu? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- Będziemy starali się o dofinansowanie. 

Alicja Szczepaniak- radna-   Czy są dochody w Stanicy Harcerskiej? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- 20 tysięcy rocznie. 

Alicja Szczepaniak- radna-   Wnioskuje  o przesuniecie wydatku z budowy 

wodociągu do Stanicy Harcerskiej na budowę drogi pomiędzy garażami. 
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Janusz Klimek - radny-  Co do Stanicy , proponuje abyśmy zaprosili Panią 

Dyrektor MDK, chciałbym wysłuchać drugiej strony. Nie mamy takich 

ośrodków w okolicach Opoczna, młodzież powinna mieć takie miejsce.  

Rozumiem że potrzebne są oszczędności, może powinniśmy się zastanowić nad 

sprzedażą ośrodka. 

Paweł Baran – Wiceprzewodniczący Komisji- Myślę, że nie jest to ostateczna 

forma budżetu. 

Alicja Szczepaniak – radna -  Tą Stanicą zajmuje się MDK , jakie są koszty 

roczne utrzymania?  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- 130 tysięcy rocznie. 

Jan Stępień- radny- Woda jest podstawą, jeżeli ten ośrodek ma funkcjonować, 

może tańsze okaże się wybudowanie studni głębinowej. 

Paweł Baran – Wiceprzewodniczący Komisji- Czy działa system 

oszczędnościowy  oświetlenia ulicznego? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- Jest nowa umowa z PGE , lampy się zapalają 

później i wcześniej gasną.  Nie ma dodatkowych kosztów w tym roku. 

Alicja Szczepaniak – radna -  Była firma z Wrocławia, która miała być tańsza. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Były różne oferty, można przejść na 

oświetlenie ledowe. 

Paweł Baran – Wiceprzewodniczący Komisji- Jak wygląda sprawa oświetlenia 

obwodnicy? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza-  Jest to zadanie gminy, miesięczny koszt 

to ok. 100 tysięcy złotych, koszty są duże. 

Paweł Baran – Wiceprzewodniczący Komisji- Czy nie można wygasić w części 

tych lamp. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza-  Być może będzie takie rozwiązanie. 

Janusz Klimek - radny-   Możemy wprowadzić nowe technologie, solarne lampy 

uliczne, musimy rozważać nowe rozwiązania. 

Alicja Szczepaniak – radna -  Wycofuję swój wniosek. 

Jadwiga Figura- radna-  Co do wodociągu do Stanicy Harcerskiej , czy ta 

inwestycja powinna powstać. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Dobrze by było, aby Pani Dyrektor 

MDK zapoznała radnych z tym tematem. ZHP zgłosiło chęć zarządzania stanica, 

może to byłoby jakieś rozwiązanie. 

Jan Stępień- radny- Skoro mamy ośrodek , to powinien być wykorzystany w 

pełni, młodzież może mieć tam organizowane zielone szkoły. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza-  Wszyscy z Państwa macie rację, aby 

ośrodek był wykorzystywany w pełni , musi być dopuszczony przez instytucje, 

sanepid nie udostępni ośrodka bez ujęcia wody nadającej się do picia. 

Paweł Baran – Wiceprzewodniczący Komisji-  Ośrodek byłby atrakcyjny, gdyby 

wyczyszczono zbiornik i zrobiono plażę, ale nie można tego zrobić, bo zbiornik 

jest retencyjny. 
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Janusz Klimek - radny-    Na wyczyszczenie zbiornika pieniądze są, być może    

z wkładem własnym. Moim zdanie błędem jest, że zbiornik retencyjny jest 

pełny, powinien przyjmować opady. 

Jadwiga Figura- radna-  Ogrodzenie boisk, ogrodzenie świetlic, zakup wiat 

przystankowych, są to duże kwoty w budżecie. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- Większość z tych zadań będzie finansowana 

funduszu sołeckiego. 

 

Ad.pkt.3. 

       Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

Paweł Baran – Wiceprzewodniczący Komisji-  Mamy przedstawione dwa 

projekty uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 

2010r. zmienionej uchwałą Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 

stycznia 2011 r. w sprawie przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych 

komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie oraz wyboru przewodniczących 

komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie / załącznik nr 3/,  

Będą omawiane na sesji, proszę o przyjęcie projektów uchwał do wiadomości. 

 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekty uchwał w sprawie: zmiany uchwały 

Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej uchwałą Nr IV/27/11 Rady 

Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przedmiotu 

działania i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej           

w Opocznie oraz wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej      

w Opocznie. 

 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- Na sesję przygotuję zmiany w budżecie na 

2012rok, będą dotyczyły jednostek oświatowych, mam także decyzje zmian 

kwot dotacji. 

 

Ad.pkt.4. 

              Zapytania i wolne wnioski. 

 

Jadwiga Figura- radna-  Proszę o wyrównanie ulicy Staszica przed zimą, jest 

bardzo dużo dziur na drodze. 

Marek Sijer – radny -  Na ulicy Jana Pawła II ktoś zniszczył wał  w połowie        

i zrobił przejazd do ulicy Skłodowskiej, powstała dzika droga . Jak to się stało? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Musimy to głębiej zbadać, nie wiem 

jak to się stało. 

Paweł Baran – Wiceprzewodniczący Komisji-  Przypominam o zgłoszeniu 

akcesu do pracy  

w komisjach. 
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Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 13.00-14.00. 

 

 

 

 

                                                             Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki            

Komunalnej, Ochrony Środowiska 

                                                               i Przestrzegania Prawa 

   

                                                               Paweł Baran 

 

 

Protokołowała: 

 

Bogumiła Kucharska 

 

 


