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Protokół nr 8/13  

 z posiedzenia Komisji Rolnictwa,  

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  

z dnia 27.08.2013r. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jan Stępień – Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników  Urzędu Miejskiego 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 przedstawił proponowany porządek posiedzenia i 

zaproponował wprowadzenie punktu – Zatwierdzenie wykazu  rolników do 

konkursu Rolnik  Gminy  Opoczno w roku 2013. 

Jerzy Wijata- radny- Lepiej zamienić słowo zatwierdzenie na ustalenie wykazu 

rolników. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2013r. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.             

z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. 

3. Ocena przygotowania bazy dydaktycznej do nowego roku szkolnego 

2013/14 realizacja założeń organizacyjnych. 

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013roku. 

5.  Ustalenie wykazu  rolników do konkursu Rolnik  Gminy  Opoczno w 

roku 2013. 

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

Komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 4 , przeciw - 0, wstrz. –0. 
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Ad.1. 

Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2013r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 6/13 z dnia 26 czerwca i Nr 

7/13 z dnia 5 lipca 2013 roku   były wyłożone do wglądu w Biurze Rady 

Miejskiej, jak również był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 

Przewodnicząca 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 Nr 6/13 z dnia 26 

czerwca i Nr 7/13 z dnia 5 lipca 2013 rok. 

 

Ad. pkt.2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.                

z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Na  dzień  30  czerwca dochody zostały 

wykonane w 50,66% co dało kwotę 46.529.170,42zł, natomiast wydatki w 

49,92%, co dało kwotę 45.090.893,57zł.  Z zestawienia tych dwóch kwot 

wynika, iż na dzień  30 czerwca wypracowana została nadwyżka budżetowa w 

wysokości 1.438.276,85zł, która została przeznaczona na spłatę rat 

kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów  i pożyczki, czyli rozchody.  

Rozchody  za I półrocze wyniosły 3.366.057,58zł, a więc były wyższe aniżeli 

nadwyżka budżetowa, dlatego też konieczne było zaciągnięcie  kredytu w 

rachunku bieżącym.  Stan  zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 

2013 r. wynosił 54.829.971,27zł./załącznik nr 4/. 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

za I półrocze 2013r. z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. 

Adn.pkt.3. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2013/14- realizacja założeń organizacyjnych. 

Janusz Plaskota- Kierownik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Przedstawiłem Państwu materiał dotyczący remontów w placówkach 

oświatowych, część placówek przeprowadziła już remonty, a reszta nie. 

/załącznik nr 5/. 

Józef Dąbrowski- radny- Czy będą remonty zewnętrzne szkół? 

Janusz Plaskota- Kierownik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Dyrektorzy nie zgłaszali mi takich potrzeb remontów. 

Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Po zakończeniu kanalizacji 

miał być zjazd na przystanku autobusowym dla dzieci. 
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Janusz Plaskota- Kierownik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-           

O tym fakcie dowiedzieliśmy się  wczoraj na naradzie Dyrektorów szkół             

z przewoźnikiem. Pani Dyrektor poruszyła ten temat, Burmistrz Macierzyński 

miał rozmawiać z Burmistrzem Wieruszewskim na ten temat.  

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Byliśmy wczoraj na miejscu 

zobaczyć tą zatokę. Trzeba tam dokończyć przyłącze, utwardzić ten teren, a jeśli 

nie to  należy zabezpieczyć pieniądze na zatokę przystankową. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Czy to nie jest zadanie zarządcy drogi, 

tutaj chodzi o pieniądze? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Jest to zadanie inwestycyjne gminy. 

Marek Statkiewicz- Sołtys Wygnanowa- W przewozach zamkniętych dla dzieci  

będzie  opiekun, czy kierowca będzie opiekował się dziećmi? Przystanek przy 

skrzyżowaniu  z Wólka Karwicką  przystanek jest za blisko drogi i pobocze jest 

bardzo zarośnięte.  

Janusz Plaskota- Kierownik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  Na 

drugie pytanie nie odpowiem. W dniu wczorajszym  Prezes MPK Andrzej 

Kopania poinformowała , ze każdy autobus na linii zamkniętej będzie posiadał 

opiekuna.        

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  Myślę, że na drugie pytanie odpowiedź 

musi paść, Powiat powinien się tym zająć. 

Jerzy Winiarski- Sołtys Karwic-  w Karwicach miał być zrobiony zajazd,            

a przystanek jest za blisko rowu, co  utrudnia zatrzymywanie autobusów. 

Marek Wijata- Sołtys Sołku-  Potrzebna jest wiata przystankowa. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Na przyszły rok proszę takie  sprawy załatwiać z 

funduszu sołeckiego. 

Krystyna Rytczak- Sołtys Libiszowa Kolonii- Składałam pismo w sprawie 

dowozu dzieci  z Libiszowa, musza iść  2 kilometry do szkoły. 

Janusz Plaskota- Kierownik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  Pani 

Dyrektor poruszyła wczoraj ten temat. 

Jerzy Wijata – radny- Tam również chodziło o dzieci z Międzyborza. 

Franciszek Cieślik- Sołtys Sobawin- Wiata przystankowa została oddana do 

malowania do Urzędu i nie została jeszcze oddana. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Wszystkie uwagi zostały zapisane. 

Andrzej Pacan- Sołtys Bielowic-  Boisko szkolne  nie nadaje się do użytku, 

brakuje piasku na wyrównanie. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Państwo powinni zapisać takie 

potrzeby w funduszu sołeckim. 
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Komisja głosami; za-5, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie oceniła 

przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/14- 

realizacja założeń organizacyjnych. 

 

Ad.pkt.4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013roku. 

Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 

Ludności- omówiła sprawozdanie/załącznik nr 6/.  

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013roku. 

 

Ad.pkt.5. Ustalenie wykazu  rolników do konkursu Rolnik  Gminy  Opoczno      

w roku 2013. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami- 

Przedstawiła  wykaz rolników zgłoszonych do konkursu „Rolnik Gminy 

Opoczno w roku 2013”. /załącznik nr 7/. 

Komisja głosami; za-5, przeciw-0, wstrz.-0 ustaliła wykaz  rolników do 

konkursu Rolnik  Gminy  Opoczno w roku 2013. 

 

Ad.pkt.6.Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich. 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK- Przeprosiła za spóźnienie i przedstawiła 

materiał dotyczący funkcjonowania świetlic wiejskich./załącznik nr 8/. 

Jerzy Wijata- radny- Wczoraj na Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, 

Handlu i Usług został przegłosowany wniosek o częściowe finansowanie 

świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego. 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK- Przeznaczone środki finansowe               

z funduszu sołeckiego wspomogłyby działalność świetlic, których przybywa        

i koszty utrzymania rosną. 

Józef Dąbrowski- radny- W Bielowicach w świetlicy był założony piec               

z funduszu sołeckiego, ale jeszcze brakuje rynien, czy będą fundusze na to, bo 

nie ma sensu malować przed założeniem rynien. 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK- Pieniędzy nie mamy, plan jest wykonany 

w 53%, a przed nami sezon grzewczy. 
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Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  Jest radny z Bielowic, Pan Sołtys i Pani 

Dyrektor MDK, proszę to uzgodnić pomiędzy sobą, a nie na forum Komisji. 

Andrzej Pacan- Sołtys Bielowic- Przeznaczyliśmy pewna kwotę z funduszu 

sołeckiego na świetlicę, nie mogliśmy wykorzystać tych pieniędzy, w tej chwili 

nie możemy uruchomić funduszu sołeckiego. 

Jerzy Wijata- radny- W gminie sytuacja jest trudna  i nikt tego nie ukrywa, 

fundusz sołecki może zostać zrealizowany do końca roku.  

Wiesław Wołkiewicz- radny- Ceny remontów i rozbudowy świetlic są wysokie, 

ja nie zgadzam się z tym. Gmina nie może pozwolić sobie na wiele, nie może 

tak być, że inni maja wszystko,  a w niektórych miejscowościach nie ma 

świetlicy.  

Jerzy Winiarski- Sołtys Karwic- W Karwicach cały czas jest mowa                    

o  rozbudowie świetlicy, w Karwicach w świetlicy nie ma łazienek. 

Barbara Bak- Skarbnik Gminy- Rozbudowa świetlicy w Karwicach  jest 

zaplanowana na 2014 rok, jeśli chodzi o Kraszków to na 2017 rok. 

Wiesław Wołkiewicz- radny-Świetlica w Karwicach nie nadaje się do 

rozbudowy, należy ja wyburzyć i postawić nową. 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego-  

Projekt wykonywał rzeczoznawca budowlany, który stwierdził , że budynek 

nadaje się do rozbudowy. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Można to zrobić taniej i nowy budynek będzie  

służył dłużej. 

Marek Statkiewicz- Sołtys Wygnanowa- Fundusz sołecki jest skromny,               

a inwestycji jest dużo. W Drzewicy  szuka się tanich  wykonawców, my też 

musimy szukać innych rozwiązań. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  W niektórych miejscowościach nie ma 

świetlicy, a w innych mówimy o dwukondygnacyjnych. Te miejscowości są 

zainteresowane budowa domów weselnych, musimy zmienić myślenie                 

i budować budynki jednokondygnacyjne o  małym metrażu.  Co do Karwic, to 

można to rozbudować, ale można też  postawić nowy budynek z parkingiem. 

Jerzy Winiarski- Sołtys Karwic- Rozbudowa świetlicy nie jest wielka. 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego-  

Rozbudowa świetlicy w Karwicach będzie niewielka, koszt- 1.373.000,00zł z 

czego 75%  będzie dotacji zer stowarzyszenia Dolina Pilicy. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Podtrzymuje to co powiedziałem, że postawienie 

nowego budynku byłoby lepsze niż rozbudowa. W Woli Załężnej nie ma 

świetlicy. Parterowa świetlica w Karwicach by wystarczyła. Mamy problem ze 
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świetlica w Kraśnicy, gdzie ogrzewanie jest drogie.  Społeczność chce się 

spotkać, ale nie ma gdzie. W Różannej jest świetlica i jest wystarczająca. 

Jerzy Wijata- radny- Zgadzam się z Panem, ale powinien być Pan zgodny we 

wszystkich tematach. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Trzeba pochylić się nad strategią 

budowy świetlic w gminie. Każda wieś powinna mieć salę do spotkań. Kliny 

maja świetlicę, która im na wiele lat wystarczy. Utrzymanie świetlic jest drogie. 

Potrzebna jest debata z Burmistrzem na temat świetlic, gdzie są potrzebne,         

w jakiej kolejności. Sytuacja finansowa gminy jest trudna. Z pewnych spraw 

musimy zrezygnować. 

Podjęcie uchwał w sprawach; 

a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK- przedstawiła projekt uchwały/załącznik nr 9/. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Czy dużo mieszkańców zalega z płatnością? Jeśli 

będzie podwyżka to jeszcze więcej nie będzie płacić. 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK- Główną przyczyną jest amortyzacja, zwłoka 

za zapłatę nie ma wpływu na podwyżkę. Ludzie , którzy nie płacą  to składają 

wnioski z prośbą o rozłożenie na raty. OPTEX zalega z zapłatą ok. jednego 

miliona  siedemset tysięcy złotych za wodę. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Rolnicy korzystają więcej z wody, potrzebują ja 

dla zwierząt. Ile kosztuje założenie licznika? 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK- 110zł- wodomierz. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Jeżeli Rada Miejska  oddali taryfy, 

to uruchomi się proces ustawowo i te taryfy wchodzą.  Odbiorcy wody 

partycypują w kosztach amortyzacji, która wpływa na cenę obligatoryjnie. Rada  

nie może nic z tym zrobić. Dopóki spółka będzie inwestowała, to koszty będą 

rosły. 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK- Nie ma wzrostu sprzedaży wody                    

i odebranych ścieków. Ludzie nie podłączają się do kanalizacji. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Nie możemy odejść od uchwały, 

Rada może głosować za lub przeciw, jeśli Rada nie ustali to i tak taryfy przejdą. 

Jerzy Wijata- radny- Dla mnie jest to niezrozumiałe, mieszkańcy Libiszowa 

maja kanalizację i nie chcą się podłączyć. Druga kwestią jest kanalizacja , to 

powinien być zakaz używania szamb. 
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Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Już kilka  kar się posypało, jeśli 

chodzi o szamba, ludziom nie będzie się to opłacało. 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK- Wywóz beczką kosztuje dużo. 

Józef Dąbrowski- radny- Jeżeli ktoś będzie chciał się przyłączyć, to będzie 

musiał na własny koszt? 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego-  My 

realizując dokumentację techniczną bierzemy pod uwagę, że wszyscy będą 

podłączone. Niektórzy odmówili podłączenia, wtedy my podciągnęliśmy 

kanalizację do płotu. Właściciel ponosi opłatę adiacencką. Jeśli ktoś wyrazi 

zgodę to umieszczamy swoją studzienkę  kanalizacyjną i bezpośrednio  

podłączamy. W Libiszowie jeżeli ktoś się nie podłączył, to teraz musi na własny 

koszt. 

Józef Dąbrowski- radny- Czy podłączenie przyłącza musi wykonać firma? 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego- 

Muszą być  dokumenty podpisane. 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK- Mamy problemy z ludźmi, często zmieniają 

zdanie, my ponosimy koszty przeprojektowania. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-

2019, 

Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały. Została 

uchylona  uchwała z czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opoczno, myślę, że jest to wynikiem, tego, że podjęliśmy 

uchwałę w sprawie emisji obligacji.   Dochody są sporo mniejsze, w kolejnych 

latach wzrosną o 3%.  Kwota długu  będzie się zmniejszała. /załącznik nr 10/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2019 

c) zmiany uchwały  Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia  28 

grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej 

samorządowi Powiatu Opoczyńskiego, 

Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11/. 

Komisja głosami za-5, przecie-0, wsztrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w 

Opocznie z dnia  28 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia  pomocy  

finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 

 

d) przekazania środków finansowych dla Policji, 

Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 12/. 
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Pomoc finansowa o której mowa zostanie udzielona  w formie dotacji celowej 

ze środków budżetu gminy Opoczno w latach:2013-2015, po 225 tysięcy w 

każdym roku z przeznaczeniem  na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i 

zakupu komputerów celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

Komendy Policji w Opocznie. 

Wiesław Wołkiewicz- radny-  Jeżeli otrzymamy budynek po policji, to czy 

będzie to kłopot dla nas? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Rozwiążemy problem OPS-u, 

oczywiście budynek wymaga remontu. 

Jerzy Wijata – radny-  Uważam, ze kierujemy się zła logiką, nastąpiła wymiana 

gruntu Skarbu Państwa z naszym, a my już zaliczkę dajemy. Powinniśmy to 

zrobić po przejęciu budynku. W obecnym stanie budynek jest w złym stanie. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Myślę, ze Policja przekaże ten 

budynek w październiku. 

Komisja głosami za-1, przecie-0, wsztrz-3 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

 

e) zmian w  budżecie Gminy Opoczno na 2013rok,  

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

Budżet po zmianach wynosi: dochody- 91.497.477,63zł, wydatki- 

89.968.529,55zł.  Zmniejsza się rezerwę celową na zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego w kwocie 40 tysięcy zł z przeznaczeniem na usuwanie 

skutków zagrożeń poprzez odmulanie przepustów i rowów przydrożnych. 

Zmienia się: plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Kryta Pływalnia 

„Opoczyńska Fala”, kwoty planowanych  do udzielenia dotacji  z budżetu 

gminy, plan wydatków pochodzących ze środków otrzymanych z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska, wydatki na projekty i programy współfinansowane 

ze środków pochodzących z budżetu UE. 

Wiesław Wołkiewicz- radny-  W sprawie śmieci, w urzędzie wzrosła obsługa 

związana z wprowadzeniem nowej ustawy o odpadach, czy opłaty pokrywają te 

koszty? 

Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – Jest zakładane, ze  opłaty częściowo pokryją te 

koszty związane z obsługą. 

Józef Dąbrowski- radny- Skoro  inna instytucja zajmuje się odbiorem odpadów, 

to czy gmina musi zajmować się obsługą? 

Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – To jest zadanie gminy. 
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Komisja głosami za-5, przecie-0, wsztrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

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

f) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 

od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, 

Stanisława Bednarczyk- Naczelni Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami-  

 W związku  ze sprzedażą przez małżonków Barbarę i Jarosława małż. Bąk 

lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. A. Mickiewicza 5 w 

Opocznie przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia tego lokalu od Gminy 

Opoczno, Państwo zwrócili się z prośbą do Rady miejskiej w  Opocznie o 

odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu 

mieszkalnego i ułamkowej części gruntu. Obecnie Państwo Bąk nie są w stanie 

zwrócić żądanej kwoty udzielonej bonifikaty, ponieważ są w bardzo trudnej 

sytuacji  materialnej. Tylko jedna osoba w tej rodzinie pracuje, mają 3 

wspólnych dzieci, a na 1 płacone są alimenty, spłacają dodatkowy kredyt a więc 

niewiele środków pozostaje im na życie. W związku z powyższym zgodnie z 

art.68 ust.2c Burmistrz może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty za zgodą 

Rady Miejskiej /załącznik nr 14/. 

Jerzy Wijata- radny- Czemu my tak robimy? 

Stanisława Bednarczyk- Naczelni Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 

Ci Państwo byli niedoinformowani, źle sporządzili akt notarialny. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny 

sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

 

g) pozbawienia  kategorii drogi gminnej Nr 107494E. ul. Włodzimierza 

Perzyńskiego w Opocznie  na  odcinku od ul. Inowłodzkiej /nowy ślad/ 

do Placu  Kilińskiego w Opocznie, 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnego- 

przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 15/. W rejonie skrzyżowania ul. 

Inowłodzkiej z ul. Biernackiego i Kwiatową naturalnym połączeniem  i 

przebiegiem ul. Inowłodzkiej jest ul. Perzyńskiego. Uzasadnionym jest 

wyłączenie jej w ciąg istniejącej drogi wojewódzkiej nr 726. 

Jerzy Wijata- radny- Co z uchwałą , która nadała tę drogę gminną? 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnego- 

Tamta uchwała przestanie obowiązywać. 

Jerzy Wijata- radny- Będą dwie uchwały sprzeczne. 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnego-  Ta 

uchwała będzie obowiązywała od 1 stycznia 2013r. 
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Jerzy Wijata- radny- Powinno być wpisane w treści uchwały , że wprowadza się 

zmiany w załączniku. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Radny ma rację, aby w paragrafie 

pierwszym  precyzyjnie się odnieść, ze wprowadzane są zmiany w załączniku. 

Komisja głosami za- 5, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie pozbawienia  kategorii drogi gminnej Nr 107494E. ul. 

Włodzimierza Perzyńskiego w Opocznie  na  odcinku od ul. Inowłodzkiej 

/nowy ślad/ do Placu  Kilińskiego w Opocznie. 

 

h) zmiany uchwały Nr XII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie 

aktualizacji przebiegów dróg gminnych na ternie miasta Opoczna, 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnego- 

przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 16/. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Czy zapis strefa przemysłowa jest 

prawidłowy? 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnego- Tak 

tez jest zapisywane w planie przestrzennym.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji 

przebiegów dróg gminnych na ternie miasta Opoczna. 

i) zaliczenia do kategorii dróg gminnych, pozbawionej kategorii drogi 

wojewódzkiej nr 726, ul. Inowłodzkiej w Opocznie – na odcinku, od ul. 

Kwiatowej do ul. Stanisława Moniuszki, 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnego- 

przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 17/. Ulica Inowłodzka pozostająca w  

Zarządzie Dróg Wojewódzkich utraciła swoją ciągłość z drogą wojewódzką nr 

726, o stary nie remontowany odcinek nie obsługujący ruchu drogowego, 

pełniący obecnie funkcję parkingu przy Starostwie Powiatowym w Opocznie. 

Wyłączony z użytkowania odcinek ul. Inowłodzkiej  zostanie przekazany 

Powiatowi Opoczyńskiemu. 

Komisja głosami za- 4, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, pozbawionej 

kategorii drogi wojewódzkiej nr 726, ul. Inowłodzkiej w Opocznie – na 

odcinku, od ul. Kwiatowej do ul. Stanisława Moniuszki. 
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j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Opoczno, 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt 

uchwały/załącznik nr 18/.  

Jerzy Wijata- radny- W deklaracji jest mowa o właścicielu nieruchomości i 

składającym, nie rozumiem takiej formy zapisu.   

Dominika Chybowska- Inspektor GKMiOŚ- Deklaracje składa osoba, która 

zamieszkuje nieruchomość. 

Jerzy Wijata- radny- Ustawa mówi, ze tylko właściciel może złożyć deklarację. 

Dominika Chybowska- Inspektor GKMiOŚ- Czasami właściciel wyjeżdża, a 

deklaracje składają osoby zamieszkujące w jego nieruchomości. 

Jerzy Wijata- radny- Jak traktowany jest hotel? 

Dominika Chybowska- Inspektor GKMiOŚ- Hotel jest nieruchomością 

niezamieszkałą. 

Komisja głosami za- 4, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Opoczno. 

k) rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 17 lipca 2013r. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 19/. 

Komisja głosami za- 4, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 17 lipca 

2013r. 

 

l) rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 sierpnia 2013r. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 20/. 

Jerzy Wijata- radny- Sprawa Pani Podlewskiej jest absurdalna, nie wnosi nic 

nowego, dlaczego  podejmujemy taką uchwałę? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Musi to być przekazane przez Radę 

do Burmistrza. 

Jerzy Wijata- radny- Jeżeli ktoś inny pisze świadomie za pośrednictwem Rady, 

to też będzie potrzebna uchwała? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Do czasu nowelizacji ustawy 

musimy przekazywać przez Radę. 

Komisja głosami za- 5, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 

sierpnia 2013r. 
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m) wystąpienia  Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na 

rzecz przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej 

S 12, 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 21/. 

Komisja głosami za- 5, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie wystąpienia  Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i 

Powiatów na rzecz przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi 

ekspresowej S 12. 

n)  likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Opocznie w miejscowości 

Bukowiec Opoczyński. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 22/. 

Komisja głosami za- 5, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki  Publicznej w 

Opocznie w miejscowości Bukowiec Opoczyński. 

 

 

Ad.pkt.7.Zapytania i wolne wnioski. 

Józef Dąbrowski- radny- Czy mogę otrzymać opinie w sprawie wydatków z 

funduszu sołeckiego, wkrótce będą dni Bielowic? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Tak. Była wydana taka opinia, co 

może być zakupione z funduszu sołeckiego. 

Józef Dąbrowski- radny- Proszę o wykoszenie pasów drogowych. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Jan Stępień zakończył 

posiedzenie Komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 9.00-12.50 

                                                              Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  

                                                                   Gospodarki Żywnościowej  

                                                                          i Spraw Samorządu. 

                                                                                Jan  Stępień 

 

Protokołowała:                                                        

Bogumiła Kucharska 
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