
PROTOKÓŁ NR 10/13 
z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
w dniu 2 października 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 posiedzenia. 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w sierpniu i wrześniu 2013r. 
2. Ocena realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.  
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Ad.pkt.1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w sierpniu i wrześniu 
2013r. 
Z powodu braku kworum  przyjęcie protokołów przełożono na  listopad. 

Ad.pkt.2.Ocena realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności-  Burmistrz Opoczna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2013rok. Konkurs ten przewidywał miedzy innymi organizację wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem 
alkoholowym, z terenu gminy Opoczno. Organizatorami  wypoczynku byli 
Rzymsko- Katolicka parafia Św. Bartłomieja w Opocznie, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego w Opocznie, Abstynenckie 
Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy Opoka. Poza tym  w ramach 
realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2013 i gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
Miejski Dom Kultury zorganizował półkolonie letnie pn. Ekologiczne wakacje. 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie  zorganizował zajęcia 
profilaktyczne „Bezpieczne  wakacje – Jak spędzić  bezpieczne wakacje z dala 
od używek”. Pokryto koszty przejazdu 20-osobowej grupy dzieci i młodzieży z 
Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie na  VII międzynarodowy, 
integracyjny obóz skautów do Polic nad Metują w Dolinie Marschov w 
Czechach.  2.150,00zł przeznaczono na pokrycie  kosztów przejazdu 25-
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osobowej grupy młodzieży z terenu gminy Opoczno na  integracyjny 
wypoczynek letni w miejscowości Tarnoszyn.  W dniach 29-30.06.2013r. został 
zorganizowany Piknik Rodzinny pn. Powitanie lata 2013. /załącznik nr 3/.  
Komisja przyjęła do wiadomości realizację  wypoczynku letniego. 

Ad.pkt.3.Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Realizacja zadań oświaty  w Gminie Opoczno za rok szkolny 2012/2013 oraz 
wyniki egzaminów zewnętrznych. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy  Europejskich- 
przedstawił informację  na temat realizacji zadań oświaty  oraz  wyników 
egzaminów./załącznik nr 4/. 
Wykaz szkół jest taki sam, jak w ubiegłym roku. Zmniejszył się limit  
wskaźników etatów, liczby zajęć na świetlicy i w bibliotece oraz  pedagoga.     
W liczbie uczniów objętych nauczaniem indywidualnym  można zaobserwować 
pewne zapowiedzi zmian, w przyszłym roku skutki będą widoczne. Spora część 
wydatków  będzie przeznaczona na  urlopy dla nauczycieli na poratowanie 
zdrowia. Bardzo  szczegółowo analizujemy wyniki  egzaminów, w tym roku 
wyniki są niższe. Należy wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Wyniki 
gimnazjów są bardzo dobre, średnia gminy  jest powyżej średniej krajowej. 
Przekazaliśmy także informacje o realizacji w szkołach programów 
finansowanych z środków zewnętrznych. W niektórych szkołach postały 
ogródki dydaktyczne, zakupiono także  pomoce dydaktyczne, sprzęt audi- video, 
wyposażono pracownie, wymieniono drzwi i okna. 
 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  

a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,  

Jacek Pacan – Prezes PGK- Przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 5/. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie 
Januszewice, 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami-
przedstawiła projekt uchwały. Gmina Opoczno w dniu 16 stycznia 2013 r. 
podpisała porozumienie z Beatą i Janem  małż. Prusek właścicielami 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 610/4 o pow. 
0,0543 ha i Nr 610/6 o pow. 0,1482 ha położone w obr. Januszewice na 
okoliczność uzgodnienia kosztów związanych z podziałem oraz nabyciem przez 
gminę Opoczno nieruchomości położonej w obr. Januszewice.  Obecnie Gmina 
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Opoczno przystąpiła do realizacji omawianego porozumienia i chce nabyć do 
zasobu mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 
610/4 i Nr 610/6  w celu utworzenia drogi dojazdowej do nowo wybudowanej 
stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie.   Gmina zleciła 
rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie opinii szacunkowej określającej 
wartość przedmiotowej nieruchomości. Rzeczoznawca  majątkowy Agata 
Pakulska Daszkowska omawianą nieruchomość wyceniła na kwotę 10.550,00zł. 
Potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej w Opocznie  wyrażona w formie uchwały, 
na nabycie  nieruchomości powyżej jej wartości./załącznik nr 6/. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Januszewice. 

c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 8695/32766 we 
współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Opocznie przy ul. 
Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa, 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami-
przedstawiła projekt uchwały. Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Opocznie zwróciła się do  Gminy Opoczno  z wnioskiem o 
przekazania  na rzecz Skarbu Państwa  udziału 8695/32766 we współwłasności  
nieruchomości zabudowanej położonej w Opocznie jako Nr 174 o pow. 0,1121 
ha. Pozostały udział w wysokości 24071/32766 części posiada Skarb Państwa. 
/załącznik nr 7/.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie:  wyrażenia 
zgody na dokonanie darowizny udziału 8695/32766 we współwłasności 
nieruchomości zabudowanej położonej  w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 
28 na rzecz Skarbu Państwa. 

d) zmiany uchwały Nr XXXIII / 338 /13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 
sierpnia 2013r. 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. 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt 
uchwały /załącznik nr 8/.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: zmiany 
uchwały Nr XXXIII / 338 /13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 
2013r.    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. 
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e)  zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie. 
Jarosław Wiktorowicz- Zastępca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt 
uchwały. W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 
kwietnia 2012 r. wprowadza się  następujące zmiany: w § 12 ustęp 1 skreśla się 
punkt 3 w brzmieniu : „Filia w Bukowcu Opoczyńskim”. /załącznik nr 9/.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: zmiany 
Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Opocznie. 

f) zmiany uchwały Nr XLI /365 /10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 
czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z 
kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu moje 
Boisko „ ORLIK „ 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W. Kossaka  i 
ul. M. Curie – Skłodowskiej.     

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały. 
Zmieniamy godziny  otwarcia Orlików oraz  dni , w których będą nieczynne. 
/załącznik nr 10/.    
Komisja przyjęła do wiadomości  projekt uchwały w sprawie:  zmiany 
uchwały Nr XLI /365 /10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 czerwca 
2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk 
sportowych wykonanych w ramach programu moje Boisko „ ORLIK „ 
2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W. Kossaka  i ul. M. Curie – 
Skłodowskiej z poprawkami. 
 
Ad.pkt.4. Zapytania i wolne wnioski. 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 13.00-13.30 

                                                             Przewodnicząca Komisji Gospodarki            
Komunalnej, Ochrony Środowiska 

                                                                                   i Przestrzegania Prawa 

   

                                                               Ewa Róg 

 
 
Protokołowała: 
Bogumiła Kucharska 
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