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PROTOKÓŁ NR 4/13 

z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

w dniu 22 kwietnia 2013r. 

 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Ewa Róg– Przewodnicząca Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad. 

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. 

Komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 4 , przeciw - 0, wstrz. –0 . 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzeń komisji w marcu 2013r. 

2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym  uwzględnieniem 

przestępczości wśród nieletnich – ocena. 

3. Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość. 

4.  Funkcjonowanie  Ośrodka Pomocy Społecznej. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.pkt.1 

                  Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2013r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 3/13  z dnia 19 

marca 2013r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również 

dzisiaj był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.  

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej.  

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

z posiedzenia Nr 3/13  z dnia19 marca 2013r. 
 

Ad.pkt.2 

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym  uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich – ocena. 

Urszula Wiśniewska- Prokurator Rejonowy w Opocznie- Przedstawiłam 

Państwu materiał, dodam tylko , że na dzień dzisiejszy doszła nam sprawa         

o zabójstwo, sprawcą był trzynastolatek, a denatem jego ojciec, policjant. 

Prowadzimy także postępowanie w sprawie pogotowia Falk, które za późno 

dojechało na miejsce wypadku i nie udzieliło pomocy na czas, poszkodowany 
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zmarł oraz w sprawie zaniedbań lekarskich na oddziale ginekologicznym w 

szpitalu w Opocznie. /załącznik nr 3/. 

Janusz Klimek- radny- W jaki sposób my jako Rada Miejska moglibyśmy 

pomóc prokuraturze, na jaka dziedzinę możemy wpłynąć, aby zmniejszyć 

przestępczość. 

Urszula Wiśniewska- Prokurator Rejonowy w Opocznie- Do wykrywania 

przestępczości potrzebni są ludzie, a jest ich za mało, można zasilić Policje 

służbami ponadnormatywnymi. Źle się dzieje w szkołach, są narkotyki, znęcanie 

się, są pewne zjawiska negatywne, Dyrektorzy szkół nie zawiadamiają o tym, 

nie ma przepływu informacji.  Nie możemy wszcząć postępowania na podstawie 

plotek. Była także sprawa brania łapówek przez lekarzy, zawiadomiono nas o 

tym. Monitoring jest bardzo potrzebny, wiele spraw można by udowodnić. 

Janusz Klimek- radny- Jest coraz więcej niepokojących uwag, jeśli chodzi o 

pracę pogotowia. 

Urszula Wiśniewska- Prokurator Rejonowy w Opocznie- Ludzie nie chcą  

składać skarg na piśmie. 

Janusz Klimek- radny- Niepokoi mnie sytuacja na oddziale ginekologicznym i 

położniczym, Rada miejska i rada Powiatu powinny podjąć zdecydowane 

działania. Odnośnie szkół, te roczniki dzieci cały czas się zmieniają, dawniej 

były spotkania w szkołach na temat bezpieczeństwa. 

Urszula Wiśniewska- Prokurator Rejonowy w Opocznie- My jesteśmy otwarci 

na spotkania w szkołach, edukacja prawnicza na podstawowym poziomie 

powinna istnieć. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Przekażę to na Komisji Oświaty. W 

zeszłym roku Rada Miejska odrzuciła wniosek o przekazaniu pieniędzy na 

służby ponadnormatywne, na dzień dzisiejszy jest taka potrzeba, Pani 

Prokurator popiera ten wniosek, aby wspierać służby ponadnormatywne. 

Janusz Klimek- radny- W zeszłym roku miały być likwidowane  Prokuratura i 

Sąd , Rada Miejska z burmistrzem podjęli działania, do likwidacji Prokuratury 

nie doszło. Wnioski Pani Prokurator będą brane pod uwagę. 

Urszula Wiśniewska- Prokurator Rejonowy w Opocznie- Dziękuje Panu 

Burmistrzowi i Radnym za wstawiennictwo, przyczynili się do wstrzymania 

likwidacji Prokuratury w Opocznie. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Proszę wziąć pod uwagę monitoring 

miasta. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta-   Monitoring mamy cząstkowy od 

kilku lat. Kamery zamontowane były na MDK , a teraz są także na Zamku. Z 

rozszerzeniem monitoringu wiążą się większe koszty i obowiązki.  Policja ma 

pewne obowiązki, nie deklarowała się do obserwowania tego wszystkiego, 

dwóch informatyków to za mało. W niektórych miastach Policja zaangażowana 

jest tu. Nie można zakresu bezpieczeństwa zrzucać na samorządy. Policja liczy 

na Straż Miejską , w stosunku do której są duże wymagania. Wracając do 



3 

 

monitoringu, dobrze jest tak jak jest, nie ma środków na rozszerzenie 

monitoringu. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Ten monitoring jest przy MDK, chroni 

budynek przed wandalizmem, a nie służy dla bezpieczeństwa ludzi. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta-   Straż Miejska dłuższy czas 

zajmowała się monitoringiem, był Strażnik, który to obserwował. Gdyby 

monitoring był na Policji, to reakcja byłaby szybsza. Nie stać nas na monitoring, 

monitory zostały przeniesione na dyżurkę Straży Miejskiej. Działania mogą być 

podjęte po zdarzeniu. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Są pieniądze na bezpieczeństwo, ile 

płacimy za oświetlenie obwodnicy? 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego-  Od 5 

do 6 tysięcy, dla tego typu drogi wymagane jest tego typu oświetlenie. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Uważam, że koszty utrzymania są 

ogromne, co druga latarnie można wyłączyć. 

Janusz Klimek- radny- Jest to słuszny wniosek, oświetlenie należy zmienić na 

ledowe. Myślę, że Rada Miejska mogłaby sfinansować jeden etat na Policji do 

obserwowania monitorów. Byłaby lepsza wykrywalność przestępstw, 

zastanówmy się nad tym. My w tej chwili będziemy borykać się z ustawa 

śmieciową, obowiązki Straży Miejskiej wzrosną. 

Dariusz Szulc- Z-ca Komendanta Policji w Opocznie- Kiedy były rozmowy o 

monitoringu, powiedziałem, ze nie będziemy zajmować się obserwowaniem. 

Policja nie może służby dyżurnej obciążyć nowymi obowiązkami. Jeżeli mamy 

coś robić to mamy to robić dobrze. Jeżeli jest monitoring, to my prosimy o zapis 

nagrania, każdy ze sprawców będzie się bał, że go widać. Policję wole wysłać 

na ulicę, a nie posadzić przed monitorem. W nowym obiekcie można  umieścić 

osobę, która będzie obserwować monitory./załącznik nr 4/ 

Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej- Jeżeli jest potrzeba, to 

Policja dostanie nagranie z monitoringu, sama świadomość monitoringu wpływa 

na to, że obywatele zachowują się lepiej. W roku ubiegłym było 108 służb 

wspólnych z Policją. Służby ponadnormatywne są potrzebne.  

Janusz Klimek- radny- Monitoring ma sens , jeśli jest dobra jakość. Jest 

deklaracja od Policji, że możliwość monitoringu będzie na nowej komendzie, 

Panie burmistrzu Proszę podjąć działania. W przyszłym roku będzie można 

skorzystać z pieniędzy unijnych. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Zapoznaliśmy się z materiałami z Sądu 

Rejonowego. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- W przyszłym  roku nie będzie nas stać, aby 

robić dodatkowe inwestycje. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Jakie są plany w stosunku do Strażnicy 

Harcerskiej? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- W kwietniu miał być szereg 

prac wykonywanych, zbliża się okres wakacyjny. Zostanie tam jedna osoba, 
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będą wypowiedzenia z pracy. Pani Dyrektor rozpisze konkurs na monitoring 

tego miejsca. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Tam się nic nie dzieje, zwolnicie ludzi i 

zwiększycie bezrobocie. Jakie będą koszty monitoringu? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Mniejsze niż zatrudnienie 4 osób. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Czy warto utrzymywać ten budynek? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Harcerze na czas wakacji 

korzystają z tego. Żeby to doprowadzić do porządku, potrzebne są ogromne 

koszty.  

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Nie powinniśmy inwestować na własnym 

terenie. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Na terenie  Gminy Opoczno 

działa ponad 50 organizacji pozarządowych, które korzystają z tego ośrodka. 

Potrzeba utrzymania tego ośrodka jest.  

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Mamy MDK i  świetlice, mogą być 

udostępniane tym organizacjom. 

Janusz Klimek- radny- Wbrew pozorom temat jest związany z bezpieczeństwem 

wśród nieletnich, nie podejmujmy żadnych działań związanych z likwidacja 

ośrodka w Miedznej. W tym temacie powinny wypowiedzieć się te osoby, które 

się tym zajmują. W tym ośrodku są różne zajęcia z młodzieżą. Nie ma podstaw, 

aby pozbyć się tego ośrodka. Problem jest z zalewem, nigdy nie będzie tam 

kąpieliska.  Można w tym ośrodku wypoczywać. Powinnyśmy się zastanowić 

nad partnerstwem publiczno- prawnym. Proszę , abyśmy dostali informację, jaka 

jest frekwencja korzystania z ośrodka. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Na chwilę obecną woda nie 

nadaje się do spożycia. Korzystają z niego wszyscy, szkoły wyjeżdżają na 

biwaki, ośrodek wykorzystywany jest przez młodzież. 

Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej- Wrócę do przestępczości 

wśród nieletnich, edukacja młodzieży powinna być od przedszkola przez cała 

szkołę. Należałoby się na tym skupić. Policja prowadzi działania profilaktyczno- 

edukacyjne w szkołach. Wspólnie chcemy podziałać z Policją i rozdać 

kamizelki odblaskowe, Rada Miejska mogłaby zakupić takie kamizelki. 

Dariusz Szulc- Z-ca Komendanta Policji w Opocznie- Przestępczość spadła       

w porównaniu do ubiegłego roku. Prowadziliśmy zajęcia profilaktyczne              

z młodzieżą. Dziękujemy za pomoc w organizacji turnieju „Alkohol , narkotyki, 

nie , dziękuję”. Dzięki Państwu zostały zakupione nagrody, które zachęciły 

młodzież do udziału w konkursie. Jeździmy  również do szkół, uważam że 

należy edukować dzieci i szeroko je uświadamiać. 

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie oceniła 

bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym  uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich. 
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Ad.pkt.3 

Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość. 

Zenon Nowak – PGE Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki- Miasto 

Opoczno jest zasilane za pośrednictwem dwóch stacji elektroenergetycznych 

110/15kV:” Opoczno” oraz „Ceramika”. Stan urządzeń elektroenergetycznych 

w obrębie terenu miasta Opoczno jest dobry. /załącznik nr 5/. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Słupy energetyczne są do wymiany            

w niektórych miejscach, proszę to wziąć pod uwagę. 

Zenon Nowak – PGE Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki- Proszę to 

zgłaszać bezpośrednio do nas, wymieniamy zepsute słupy. 

Janusz Klimek- radny- Należy wyciąć krzewy w niektórych miejscach. 

Zenon Nowak – PGE Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki-  Dbamy       

o to, ostatnio dwa lata temu złamał się brzoza na linię energetyczną. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Mieszkam w lesie, tam przerwy prądu są bardzo 

częste. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Czy macie wyłączniki punktowe, aby 

całej linii nie wyłączać? 

Zenon Nowak – PGE Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki-  Są takie 

wyłączniki, w maju będą dodatkowe instalowane. 

Wiesław Kałużny- Mazowiecka Spółka Gazownictwa- Na terenie miasta 

Opoczno istnieje 11175mb, natomiast w części wiejskiej 7287mb sieci gazowej. 

Warunki umożliwiające dalsza gazyfikacje wiążą się z zainteresowaniem 

klientów. W ostatnim czasie podpisaliśmy warunki przyłączenia do sieci 

gazowej z klientami osiedla Ustronie. /załącznik nr 6/. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Z tego co wiem to zapotrzebowanie jest 

małe, wpłynęło tylko 25 wniosków. 

Janusz Klimek- radny- Była informacja o tym, że będzie możliwość składania 

wniosków dla trzech ulic, na całym osiedlu byłoby więcej osób. Gdzie można 

złożyć wniosek o przyłącze do gazu. 

Wiesław Kałużny- Mazowiecka Spółka Gazownictwa- W Piotrkowie 

Trybunalskim. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Osiedle zostało ładnie zrobione, przy 

budowie gazociągu zostaną zniszczone jezdnie i chodniki. 

Wiesław Kałużny- Mazowiecka Spółka Gazownictwa- To co uszkodzimy to 

odbudujemy. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Czy przed budową osiedla nie było 

zainteresowania? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Przed budowa osiedla spółka nie była 

zainteresowana. Dziś mamy taka sama sytuację, na Osiedlu Milenijnym nie ma 

jeszcze ulic, łatwiej byłby realizować. 
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Paweł Baran- radny- Dziwi mnie podejście spółki, że nie jest zainteresowana, 

aby zachęcać mieszkańców. Mieszkańcy nowego osiedla byliby 

zainteresowania. Ilu by musiało być chętnych, aby realizować linię gazową? 

Wiesław Kałużny- Mazowiecka Spółka Gazownictwa- U nas składa się 

wniosek, zależy  od zapotrzebowania. 

Paweł Baran- radny- Załatwianie procedury odstrasza ludzi. Na nowym osiedlu 

widziałbym gaz, a ludzie na pewno podłączyliby się. 

Janusz Klimek- radny- Osiedle Ustronie zawsze chciało przyłączyć się do gazu, 

tylko w latach 90-tych trzeba było samemu wybudować sieć. Jeśli chodzi o 

opłacalność to gaz był drogi, teraz się to zmienia. Jeśli powstaje ulica to 

powinna wybudowana być sieć gazowa i wtedy podłączyliby się prawie 

wszyscy. 

Paweł Baran- radny- Oczekuje w przyszłości jakiejś inicjatywy ze strony spółki, 

aby tych ludzi zachęcić do odbioru gazu na nowym osiedlu. Jest sieć 

energetyczna, kanalizacyjna, powinna być gazowa. 

Janusz Klimek- radny- Przy ulicy Świerkowej nie ma jeszcze chodnika, można 

cała  linię przeciągnąć, 90% ludzi jest zainteresowanych. 

Mirosław Kresiński – Zakład Energetyki Cieplnej- Materiały Państwo otrzymali 

.Planujemy pozyskanie nowych odbiorców. Bardzo duży wpływ na 

kształtowanie się wyniku finansowego ZEC będzie miał poziom sprzedaży i 

koszt jednostkowy wytworzenia energii cieplnej. W związku z powyższym  

dążymy do zwiększenia sprzedaży energii cieplnej na terenie miasta i strefy 

przemysłowej. /załącznik nr 7/.  

Ad.pkt.4 

Funkcjonowanie  Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Zadania OPS wykonywane są poprzez 

poszczególne działy, aby skorzystać z pomocy należy spełniać określone 

warunki /załącznik nr 8/. 

 

    Ad.pkt.5. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Omówiła przedstawiony materiał. Zwróciła 

uwagę, ze coraz mniej osób korzysta z pomocy, a bezrobocie wzrasta. 

/załącznik nr 9/. 

 

Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2013. 

Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu SSiOL- Omówiła przedstawiony 

materiał/załącznik nr 10/. Dodatkowo MDK organizuje półkolonie – 

ekologiczne. 
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 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

 

a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Opoczno na lata 2013 – 2015. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Przedstawiła projekt uchwały/załącznik nr 

11/. Głównym założeniem Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia 

dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych 

funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienia pomocy w opiece i 

wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować 

będą się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy 

dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczna, w celu  odzyskania 

przez nią funkcji opiekuńczych. Ustawa mówi , żeby przydzielić asystenta 

rodziny, tylko rodzina musi wyrazić zgodę. Chcemy zatrudnić jeszcze 2 

asystentów. 

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

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2013 – 2015. 

 

Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie w roku 

szkolnym 2013/14.  

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Nabór do przedszkoli jest zamknięty. Zakłada się również nabór do szkół             

i gimnazjów. W tym roku , jeśli chodzi o szkoły podstawowe, czeka nas kilka 

zmian, Rada Miejska podjęła decyzję o zamiarze likwidacji szkół w  Woli 

Załężnej, Dzielnej i Kruszewcu Kolonii . Bezpośrednio po sesji w tych 

miejscowościach zawiązały się stowarzyszenia. W dniu dzisiejszym zostały 

złożone kompletne  dokumenty przez  stowarzyszenie z Woli Załężnej,  na sesje 

będziemy chcieli przygotować odpowiednią uchwałę.  Jeśli pozostałe 

stowarzyszenia dostarczą dokumenty to też przygotujemy  uchwałę                    

o przekazaniu szkół.  Uchwały o zamiarze likwidacji szkół przesłaliśmy do 

Kuratorium, który wydał opinię negatywną. Wprowadzimy nowe zasady 

zatrudnienia  w szkołach bibliotekarzy, pedagogów, świetlicowych, aby szkoły 

zatrudniały w podobnym wymiarze. Zmniejszy się liczba godzin biblioteki           

i zajęć na świetlicy. Dyrektorzy kończą   arkusze organizacyjne  szkół celem  

zaopiniowania /załącznik nr 12/. 

Alicja Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca Komisji-  O ile zmniejszy się liczba 

godzin na świetlicy? 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Dyrektorzy sami powinni ocenić ilość godzin, aby zapewnić opiekę dzieciom 

dojeżdżającym.  

Marek Sijer – radny –  Czy my musimy  zlikwidować te trzy szkoły? 
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Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Przekazanie szkół stowarzyszeniom wyklucza likwidację. 

Marek Sijer – radny – Czy przedszkola prywatne otrzymują dotację z gminy? 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Na 

każde dziecko  gmina przekazuje dotacje z dochodów własnych. 

Paweł Baran- radny- Jakie to są pieniądze? 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Około 500zł miesięcznie. 

Marek Sijer – radny – Ile jest prywatnych przedszkoli? 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Dwa 

przedszkola. 

Marek Sijer – radny – Czy ktoś buduje przedszkola? 

Alicja Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca Komisji-  Są jeszcze dwa budowane. 

Marek Sijer – radny – Czy potrzebne jest pozwolenie na założenie przedszkola? 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Taka 

osoba dokonuje wpisu, na zasadzie rejestracji , a nie pozwolenia. 

 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2013 – 2029. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13/. 

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

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029. 

 

c ) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 14/. 

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

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 

 

d)  stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań                       

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM i ZP- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 15/. 

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

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Opoczno. 
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e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między 

ulicami: Waryńskiego, 17 – go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą 

administracyjną miasta od strony południowo – wschodniej. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM i ZP- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 16/. 

Janusz Klimek- radny-  Na jakim etapie jest budowa cmentarza, kończą  się 

miejsca? 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM i ZP- Plan mamy od dwóch lat, wiem 

że są wykupy gruntów. Musimy mieć zgodę Sanepidu. 

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

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 

położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 – go Stycznia, rzeką 

Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo – 

wschodniej. 

 

f) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 2 kwietnia 

2013r. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 17/. Rada Miejska po raz kolejny rozpatruje te skargi. 

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

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza 

Podlewskich z dnia 2 kwietnia 2013r. 

 

g) uchylenia uchwały Nr XIX/170/12 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie 

wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z inicjatywą o złożenie wniosku 

do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o 

nadanie pośmiertnego odznaczenia państwowego dla Stanisława Albina 

Kowalskiego. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 18/. Przekażemy tę sprawę do Zarządu Powiatu. 

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

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/170/12 z dnia 22 

czerwca 2012r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego                     

z inicjatywą o złożenie wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisława Komorowskiego o nadanie pośmiertnego odznaczenia 

państwowego dla Stanisława Albina Kowalskiego. 

  

h) ustalenia zasad przyznawania  i wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

podróży  służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 19/. 
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Janusz Klimek- radny-   Wstrzymałbym się do rozstrzygnięcia poprzedniej 

uchwały. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania  i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży  

służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie. 

 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji-  Otrzymaliśmy informacje od Szpitala 

Powiatowego w Opocznie /załącznik nr 20/ , Pan dyrektor lekceważy Radę i tak 

właśnie wygląda współpraca.  

Janusz Klimek- radny-  Pani Prokurator powiedziała o zaniedbaniach na 

oddziale ginekologicznym i o zarzutach wobec pogotowia FALK. Uważam, że 

mamy słaba służbę zdrowia. 

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Z takim podpisem takie pismo nie powinno 

być przyjęte.  

Janusz Klimek- radny-  Pan starosta słyszał zarzuty wobec pogotowia                  

i powtórzy to na sesji Rady Powiatu. 

Alicja Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca Komisji- Jest wiele skarg na 

pogotowie, a nie ma żadnych efektów.  

Janusz Klimek- radny-  Czy my mamy wpływ na to, ja żądam w imieniu swoim, 

że usługa medyczna ma być pełniona w sposób kompetentny. 

Marek Sijer – radny-  Powinniśmy złożyć zawiadomienie do Prokuratury. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKM i OŚ-  Na sesji Rady Miejskiej 

przedstawię nową uchwałę dotyczącą regulaminu utrzymania czystości.  

Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Otrzymaliśmy także pismo od Pana 

Włodzimierza Lachowskiego. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Pan Lachowski prosi o pieniądze na 

zakup projektora cyfrowego.  

   

Ad.pkt.5. 

 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Paweł Baran- radny- Przy ulicy Kwiatowej i Libiszewskiej jest agresywny pies, 

dobiega do ludzi bo jest głodny.  

 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKM i OŚ-   Już zajmiemy się 

schwytaniem tego psa. 

 

Jadwiga Figura- radna- jest dużo psów przy bazarku, rzucają się głodne na ludzi. 

Na ulicy Mokrej ludzie podtapiają się, studzienki są zabrudzone. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKM i OŚ-  Tam jest dołek, wszystko 

spływa. 
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Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Straż Miejska sprawdzała czy jest 

posprzątany po zimie piasek na ulicach. 

 

Jadwiga Figura- radna- Proszę o wzmożone patrole przy galerii, młodzież pije 

na ulicy. 

 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 12.00-16.35 

 

 

 

                                                             Przewodnicząca Komisji Gospodarki            

Komunalnej, Ochrony Środowiska 

                                                               i Przestrzegania Prawa 

   

                                                               Ewa Róg 

 

 

 


