
PROTOKÓŁ NR 13/12 

z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

w dniu 17 grudnia 2012r. 

 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Paweł Baran – Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad i zaproponował 

wprowadzenie  punktu 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji  Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa. 

Barbara Wacławiak- radna- Wnioskuję,  aby ten punkt był na sesji. 

Przewodniczący komisji poddał  wniosek radnej Barbary Wacławiak  pod 

głosowanie. 

Wniosek radnej Barbary Wacławiak  uzyskał akceptację komisji głosami:   

-za – 4, przeciw-0, wstrz.-0. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie porządek obrad. 

 Komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 5 , przeciw - 0, wstrz. –0 . 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w listopadzie 2012r. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność i ocena. 

3. Budżet gminy na 2013 rok. 

4. Plan pracy komisji na rok 2013. 

5. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno – nowe zasady 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

6.  Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

 

 

Ad.pkt.1 

                  Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w listopadzie 2012r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 11/12 z dnia 6 

listopada  2012r.  i Nr 12/12 z dnia 27 listopada  2012r.  roku 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 protokoły w wersji 

przedłożonej.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokoły                                    

ze swoich posiedzeń Nr 11/12 z dnia 6 listopada  2012r.  i Nr 12/12 z dnia 27 

listopada  2012r. 



 

Ad.pkt.2 

                 Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność i ocena. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- przedstawiła informację  na temat 

działalności Ośrodka Pomocy Społecznej/ załącznik nr 3/. 

Alicja Szczepaniak - radna – Czy był wzrost ludzi objętych opieką? 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Nie było wzrostu osób korzystających           

z pomocy OPS, było mniej osób kwalifikujących się do stypendium, kryterium 

dochodowe kwalifikujące do udzielani a pomocy jest niskie , nie było 

podwyższane od 6 lat. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Czy w obszarze pomocy społecznej 

Ministerstwo przewiduje radykalne zmiany, czy są nowe programy? 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Od pierwszego stycznia  będą zmiany w 

świadczeniach rodzinnych, aby skorzystać z becikowego trzeba będzie spełnić 

kryterium  dochodowe, 1922zł. na osobę w rodzinie. 

Barbara Wacławiak- radna-  Czy  kryterium dochodowe będzie brane pod 

uwagę w opiece nad osobami starszymi? 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Osoby te, również musza spełniać warunek 

kryterium dochodowego. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Czy osoba która jest asystentem 

rodziny musi mieć odpowiednie wykształcenie? 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Osoba ta musi posiadać kwalifikacje, które 

zapisane są w ustawie. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- 17 rodzin objęte jest opieka asystenta  

rodziny, jakie to są rodziny? 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS-  Pracownicy  socjalni przeprowadzają 

wywiad i rodziny są kwalifikowane. Rodzina musi wyrazić zgodę na opiekę. 

Asystent rodziny prowadzi karty pracy z daną rodziną. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Czy to nie jest powielanie pracy 

pracownika socjalnego? 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS-  Asystent rodziny może pracować do 

godziny  22, a pracownicy socjalni do 15. Ma możliwość sprawdzenia co dzieje 

się w danej rodzinie w porze wieczorowej. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Wiadomo,  że są to rodziny z różnymi 

problemami, czy asystent korzysta z pomocy policji? 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS-  Jest to praca niebezpieczna, asystent pracuje 

w rodzinach niewydolnych wychowawczo. Asystent jest poinformowany, aby w 

razie zagrożenia szybko wycofał się i powiadomił policję, do te pory nic takiego 

nie wydarzyło  się. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Czy jest współpraca asystenta z sądem 

i policją? 



Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS-   Asystent współpracuje z sądem, notatki 

policji trafiają do sadu, a z sądu do asystenta.  Są składane sprawozdania z pracy 

asystenta rodziny do sądu. 

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

działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

 

Ad.pkt.3 

Budżet gminy na 2013 rok. 

 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  Przedstawiła projekt budżetu na 2013 rok. 

/załącznik nr 4/. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Jak wygląda sprawa sprzedaży majątku 

Gminy, chodzi o PL. Kościuszki 20? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  Jest ogłoszony przetarg. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Ogłoszony jest przetarg i nie ma 

chętnych? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Więcej na ten temat wie Pani Bednarczyk – 

Naczelnik Wydziału  Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- A reszta  rzeczy? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Ostatnio został sprzedany teren na ulicy 17 

stycznia. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- W skali roku  jedna czwarta została 

przez Urząd sprzedana. Przetarg na sprzedaż nieruchomości na Pl. Kościuszki  

ma być rozstrzygnięty 20 grudnia, nie wpłynęło żadne wadium. 

 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0 , wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 

budżet gminy na 2013 rok. 

 

Ad.pkt.4 

Plan pracy komisji na rok 2013. 

 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Przedstawił plan pracy, zaproponował 

punkt  - Wyjazd na budowę Komendy Powiatowej Policji w Opocznie w 

miesiącu maju. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0 , wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała Plan 

pracy komisji na rok 2013. 

 

Ad.pkt.5 

          Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno – nowe zasady 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. GKMiOŚ-  Z dniem 1 lipca 2012r. Gmina 

przejmie obowiązek  odbioru  odpadów, szereg uchwał został podjęty.               

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg  i zostanie wyłoniony 



wykonawca. Gminę możemy podzielić na dwa sektory, będzie oddzielny  

przetarg na odbiór odpadów w sektorze miejskim i wiejskim. Na terenie gminy 

mogłoby być dwóch odbiorców odpadów. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Czy będą różne stawki dla sektorów? 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. GKMiOŚ-  Stawka musi być taka sama dla 

całej gminy. W tej chwili senat przygotował nowelizację ustawy, być może ceny 

będą mogły być różne. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Czy te zmiany będą daleko idące? 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. GKMiOŚ-  Będzie jeszcze jedna zmiana, 

że gmina będzie mogła dostarczyć pojemniki poprzez przedsiębiorstwo. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Czy zmieni się cały system? 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. GKMiOŚ-  Będzie zmiana stawki               

i sposobu dostawy pojemnika. 

Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- Według mnie nie potrzeba 

dzielić naszej gminy na sektory, nie może być zróżnicowania w cenie. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji- Inne miasta podjęły już uchwały, jak to 

wygląda w ościennych gminach? 

Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- Tomaszów przyjął stawkę 12zł, 

od osoby. Ceny zweryfikuje przetarg. 

Paweł Baran-  Przewodniczący Komisji-  Na jakich wyliczeniach opierał się 

Tomaszów Mazowiecki? 

Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- My się opieramy na ilości 

wywiezionych odpadów. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz  UM w Opocznie-  Są kontrowersje po 

uchwaleniu ceny za odbiór odpadów, nie do wszystkich dociera informacja         

o cenie, były sugestie żeby do dyskusji wrócić. Burmistrz  zaproponował 

podział na sektory, żeby próbować zmienić tę cenę 8 zł. Według ustawy  podział 

na sektory nie powinien wpłynąć na cenę.  Parlamentarzyści powinni wcześniej 

rozważyć możliwość zróżnicowania cen. Stawka budzi duże kontrowersje  na 

wsi i wśród mieszkańców  domków jednorodzinnych. PO nowelizacji ustawy 

będziemy mogli powrócić do tematu. 

Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- Taka sama liczba odpadów 

trafia ze wsi i z miasta. Wstrzymajmy się z podejmowaniem decyzji do 

nowelizacji ustawy. 

Barbara Wacławiak- radna-  Jest wiele niedomówień co do tej uchwały, na sesji 

głosowanie nad nią było na końcu, poszło bardzo szybko, bez dyskusji. 

Społeczeństwo powinno wiedzieć co spowodowało takie ceny. 

Janusz Klimek – radny- Każdy musi płacić za śmieci, w naszej uchwale nikt nie 

uwzględnił rodzin wielodzietnych, , 8 gospodarstw produkuje więcej śmieci niż 

jedno gospodarstwo ośmioosobowe. System nie pozwala wprowadzić obniżek. 

Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- Musimy poczekać na 

nowelizację ustawy, aby wprowadzić zmiany. 



Jan Stępień- radny- Myślę, że problemem jest to co zrobiliśmy na ostatniej sesji, 

to tak jakbyśmy zapłacili za litr paliwa 20zł.. Nasza decyzja została 

skomentowana, cena za śmieci jest bardzo duża. 

Janusz Klimek – radny- Na dzień dzisiejszy cena nie ma znaczenia, jeżeli firma 

wygra przetarg, to odbiór odpadów musimy opłacić. 

Janusz Macierzyński- Z-ca- Burmistrza Opoczna- My mamy obowiązek 

poruszać się według własnego prawa. Samorządy zostały usłyszane w sejmie, 

żeby dopuścić inne formy ustalenia opłaty. Jeżeli ustalimy niskie kwoty, to 

gmina z własnego budżetu będzie dopłacać. Ostateczną cenę ustali przetarg, 8zł. 

jest zaproponowane, cena nie powinna wzrosnąć. Ta cena jest szokiem dla 

mieszkańców domów jednorodzinnych i dla osób wielodzietnych. Burmistrz 

zaproponował podział na sektory. Nie wyklucza się, że gmina może być 

podzielona na sektory. 

Janusz Klimek – radny- Możemy dzielić gminę na sektory, ale obowiązuje nas 

jedna stawka dla  całej gminy. 

Janusz Macierzyński- Z-ca- Burmistrza Opoczna- Jeżeli podejmiemy decyzję 

podziału na sektory, po co przetarg w sektorach? 

Janusz Klimek – radny- W dużych miastach nie ma możliwości aby jedna firma 

obsłużyła całe duże miasto. 

Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie-  Poczekajmy jeszcze, na pewno 

będzie taniej. Rodzina wielodzietna produkuje mniej śmieci, niż rodzina 

zamożna. Dzielenie gminy na sektory jest w tej chwili bezzasadne. 

Janusz Macierzyński- Z-ca- Burmistrza Opoczna- Dyskusja na ten temat jest 

potrzebna. 

 

Ad.pkt.6 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012, 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy – poinformowała o zmianach w budżecie na 

2012r, . /załącznik nr 5/. 

Paweł Baran- Przewodniczący Komisji – Czy do sesji jeszcze się coś zmieni? 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy –  Są już trzy decyzje  o przyznaniu dotacji, 

przesunięcia na pewno jeszcze będą. 

Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0 , wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012. 

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2013 -2029, 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy – przedstawiła informację dotyczącą 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029 

/załącznik nr 6/. 

Alicja Szczepaniak - radna -  Dlaczego tak drogo kosztuje budowa świetlic 

wiejskich? 



Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego-  

Koszty budowy świetlic wyliczane są w kosztorysie w kosztorysie. To co 

zaplanowane jest w projekcie, takie kwoty podane są jeśli chodzi o budowę 

świetlic. 

Barbara Wacławiak- radna-  W projekcie nie ma przebudowy osiedla 

kolejowego. 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy – Nic nie zostało wyrzucone. 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego- Projekt 

przebudowy osiedla kolejowego jest wykonany. 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy –  Jest to ujęte w ogólnym zapisie- 

przedsięwzięcia. 

Barbara Wacławiak- radna-  Powinno być to zapisane. 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy –  Jeśli było zapisane to  powinno być. 

Jadwiga Figura- radna- Nie wiem, czy jest uwzględniona ulica Staszica. 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy –  Proszę przeczytać załączniki o drogach. 

Jadwiga Figura- radna- Jest ulica Staszica. 

Alicja Szczepaniak - radna -  Czy w Wygnanowie nie ma ogrodzenia? 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy –  Jest to kontynuacja zadania z tamtego roku. 

Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0 , wstrz. – 6 przyjęła do wiadomości 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2013 -2029. 

 

c) podziału gminy na sektory,  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie podziału gminy na 

sektory. 

 

d) Zmieniającą Uchwałę Nr XIII/121/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w 

sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, 

określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania. 

Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego -   

Przedstawiłem Państwu załącznik. Planujemy zastąpić inkasentów parkomatami. 

W tej chwili mamy czterech inkasentów na zwolnieniu, pracownicy 

interwencyjni nie mogą ich zastępować, gdyż nie znają zasad. Wpływy z 

ostatniego miesiąca spadły. Stawki za parkowanie pozostaną bez zmian. Gdyby 

się nie sprawdziły parkomaty to powrócimy do inkasentów. Przedstawił projekt 

uchwały /załącznik nr 7/. 

Paweł Baran- Przewodniczący Komisji- Jak wyglądają zyski na chwile obecną? 

Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego -          

Z terenu parkowania przy bazarku w sierpniu było ok. 7.200zł, październiku – 4 

tysiące, listopadzie 3 tysiące, przy PL. Kościuszki: w lipcu 6 tysięcy, w sierpniu 

5 tysięcy, we wrześniu 4 tysiące, październiku 4 tysiące, listopadzie 3 tysiące. 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy –  Nie dołożyliśmy do tego. 



Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego – Plac 

Kościuszki nie jest zatłoczony. 

Barbara Wacławiak- radna-  Parking przy basenie i przy przychodni jest pełny, 

ludzie zostawiają samochody na cały dzień. 

Jan Stępień- radny-  Czy w czasie od wprowadzenia opłaty za parkowanie były 

analizy, w jakim stopniu spadły obroty w sklepach na Placu Kościuszki? W 

głowie mi się nie mieści, ile pieniędzy wydajemy na pensje pracowników 

Urzędu Miejskiego w Opocznie i nie ma kto stanąć jako inkasent? Czy  nie 

można wysłać jednego pracownika? 

Janusz Macierzyński- Zastępca Burmistrza- Pracownik interwencyjny nie może 

być przydzielony na inne stanowisko. 

Jan Stępień- radny- Czy nie ma w tej gminie czterech osób, które mogłyby tam 

pracować? 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy –  Jest zima, nikt nie chce stać osiem godzin. 

Jadwiga Figura- radna- Często obserwuję tych ludzi, marzną przez 8 godzin, 

zdrowia ludzie nie maja. 

Janusz Macierzyński- Zastępca Burmistrza- Szanowny Panie Janie 

doświadczenie, które mamy w zakresie zatrudniania jest bardzo różne. Ludzie 

przychodzą do Burmistrza bo potrzebują pracy, ale niektóre osoby wykonują 

swoje obowiązki poniżej jakiejkolwiek odpowiedzialności. Z jednej strony 

bezrobocie, a z drugiej brak ludzi odpowiedzialnych. 

Alicja Szczepaniak - radna -   Na Placu Kościuszki jest porządek. Z apteki będą 

zwolnienia,  „Delikatesy” mają mniejsze obroty. 

Ewa Róg- radna-  Obserwuję te kobiety na Placu Kościuszki, one marzną przez 

osiem godzin. Ludzie są niemili  i maja pretensje do nich, że płacą za 

parkowanie. 

Jadwiga Figura- radna- Prawie wszystkie sklepy w Opocznie mają mniejsze 

obroty, handel jest nijaki i nie zależy to od płatnego parkowania. 

Paweł Baran- Przewodniczący Komisji- Czy osoby, które pobierały opłaty 

korzystały z pomocy Straży Miejskiej? 

Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Osoby 

zbierające opłaty nie zgłaszały większych problemów, ludzie uciekają przed 

nimi, należy współczuć tym Paniom. 

Jan Stępień- radny-  Może należy wyposażyć te osoby w odpowiedni strój, aby 

nie chorowały, albo mogą pracować po 4 godziny? 

Janusz Klimek- radny- Wszystko jest kwestią organizacji, jest to trudna praca.  

Czy likwidować stanowiska pracy, czy lepsze będą parkomaty? Inkasenci mogą 

być w miesiącach letnich, a zimowych mogą być parkomaty. Czy były 

rozważane inne rozwiązania? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Przeważają względy ekonomiczne, 

wszystkie miasta obsługują parkomaty, które są lepszym rozwiązaniem. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1 , wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie :Zmieniającą Uchwałę Nr XIII/121/11 z dnia 28 



grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie 

miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania. 

 

e) rozpatrzenia skargi Pani  Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 2012r. 

Kazimierz Kożuchowski Sekretarz Urzędu Miejskiego w Opocznie- Przedstawił 

projekt uchwały /załącznik nr 8/. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0 , wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie : rozpatrzenia skargi Pani  Janiny Podlewskiej        

z dnia 28 listopada 2012r. 

 

f) rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 30 listopada 

2012r, 

Kazimierz Kożuchowski Sekretarz Urzędu Miejskiego w Opocznie- Przedstawił 

projekt uchwały /załącznik nr 9/. 

Paweł Baran- Przewodniczący Komisji- Czy jest trochę prawdy w tych 

informacjach? 

Stanisław Miązek- Naczelnik GKMiOŚ -  Płyta na grobie była zaniedbana, 

wpłynął wniosek Pana Koperkiewicza  o odnowienie tej tablicy. Wystąpiliśmy 

do  Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa w Łodzi, 

otrzymaliśmy informację, treść na płycie została uzgodniona. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0 , wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie : rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza 

Podlewskiego z dnia 30 listopada 2012r. 

 

g) wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w 

Opocznie,/załącznik nr 10/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

h) wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej , 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, 

           /załącznik nr 11/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

i) zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2013. 

/załącznik nr 12/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 

Ad.pkt.7 

Zapytania i wolne wnioski. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Przedstawił informację dotyczącą 

nabycia części nieruchomości położonej we wsi Januszewice, stanowiącej 

własność Państwa Beaty i Jana małż. Prusek /załącznik nr 13/.  



 Nieruchomość Zachodzi konieczność dokonania podziału geodezyjnego działek 

610/2 i 610/3 mającego na celu wydzielenie części gruntu zajętego pod drogę 

biegnącą od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Staszica oraz drogi zlokalizowanej od 

drogi  dojazdowej przy obwodnicy w kierunku południowym do granicy  z 

działkami 611 i 629 obrębu Januszewice, a następnie wykup wydzielonego 

gruntu. 

Jadwiga Figura-radna-  Ktoś sprzedał razem z drogą, czy to nie w Starostwie 

zaszła pomyłka? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- PKP ma bardzo dużo gruntów nie 

uregulowanych stanem prawnym. 

Barbara Wacławiak- radna- Starostwo miało sprawdzić w geodezji, naniesienia 

geodezyjne nie były zgodne? 

Janusz Klimek –radny- Kto sprzedał drogę? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Agencja Skarbu Państwa. 

Janusz Klimek –radny- Ktoś popełnił błąd, Agencja Skarbu Państwa powinna 

zwrócić pieniądze, nie powinni sprzedawać osobie prywatnej. 

Barbara Wacławiak- radna- Czy  ta droga jest naniesiona jako droga dojazdowa? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Stroną  powinno być PKP. 

Barbara Wacławiak- radna- Są tory kolejowe, nie ma drogi w razie wypadku. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego w Opocznie- Szczegóły 

tej sprawy są trudne do sprostowania  z punktu widzenia prawnego. PKP 

wybudowało  drogę serwisową na gruntach  PGR, przejęła to później Agencja 

Skarbu Państwa i sprzedała prywatnej osobie. 

Janusz Klimek –radny- Czy PKP może dopłacić do kupna tej działki? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Będziemy starali  rozliczyć się z PKP. 

Barbara Wacławiak- radna- Jak to  możliwe, że nie ma tej drogi naniesionej w 

Starostwie? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  W tamtych czasach nikt nie dbał o 

uporządkowanie własności gruntów, wszystko było wspólne. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego w Opocznie- Wina była 

po stronie PKP, nie na swoich gruntach wybudowali drogę. 

Barbara Wacławiak- radna- Panie Burmistrzu nie widzę w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej zapisu  przebudowy osiedla kolejowego. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Wszystko jest do skorygowania. 

Alicja Szczepaniak- radna- Proszę o ogłoszenie przetargu na garaże. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Już przekazałem to do wydziału. 

Janusz Klimek –radny- Czy trwają prace nad likwidacją schroniska dla psów? 

Psy można przekazać do gospodarstw i płacić za ich utrzymanie tysiąc złotych 

rocznie. Dla psów byłyby lepsze warunki u prywatnych gospodarzy. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Schronisko da się 

zlikwidować, gospodarze którzy wzięliby psy muszą mieć umowę                       

z schroniskiem. 

Janusz Klimek –radny- Byłoby to rozwiązanie problemu bezdomnych psów. 



Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Zapraszam na spotkanie z miłośnikami 

zwierząt, dopóki nie będzie wprowadzony system identyfikacji zwierząt 

problem bezdomnych psów zawsze będzie. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 13.00-16.10. 
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