
                                             PROTOKÓŁ  Nr  11/14 

Ze  wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu               
i Usług oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa w dniu  12 listopada 2014r.                                                                                     
Posiedzenie komisji rozpoczęła  Alicja Szczepaniak Wiceprzewodnicząca Komisji 
Komunalnej  oraz Jerzy Wijata Wiceprzewodniczący  Komisji Budżetowej.                                                                                                                                        
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.                                                                                                                             
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik  nr 2 do protokołu.                                                                                                                                                                                                                            
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji. 
Prowadzący posiedzenie  komisji  przedstawiła proponowany porządek i 
proponuje wykreślenie pkt. 3 – analiza projektu budżetu na 2015 rok. 

Komisja Komunalna głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła 
przedstawiony porządek posiedzenia. 

Komisja Budżetowa głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła 
przedstawiony porządek posiedzenia. 

Tematyka posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w październiku 2014r. 
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok. 
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Ad. pkt.1.  
  
 
Prowadząca posiedzenie poinformowała, że protokoły z posiedzenia  komisji              
w  październiku były do wglądu w Biurze Rady.                                                              
Komisja Budżetowa głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła 
protokół  z posiedzenia komisji  w październiku. 
Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła 
protokół  z posiedzenia komisji  w październiku. 
 

Ad. pkt. 2 

Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno            
na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Opoczno na 2015 rok. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Rożej Marianna – SANEPID Opoczno – przedstawiła stan sanitarny na terenie 
Gminy Opoczno. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Poinformowała, że jest prowadzony monitoring dotyczący dopalaczy,                          
a tematem narkotyków zajmuje się Policja. Jest problem zatruć lekami wśród 
młodzieży w celach samobójczych. Prowadzimy akcje z Policją, 
samorządowcami, Strażą Miejską w celu zapobiegania sprzedaży dopalaczy.           
W ostatnim czasie wraca problem HIV, gruźlicy. 
Szulc Dariusz – z –ca Kom. Policji w Opocznie – Policja i inne instytucje na 
terenie powiatu działają, aby nie było narkotyków na naszym terenie. Nie ma 
tez problemu z przydrożnymi Paniami, jak się tylko pojawią to od razu 
reagujemy. Współpracujemy również z Komisją Alkoholową. Młodzież kupuje 
leki bez recepty i stosuje je jako narkotyki. Powinny być na ten temat pogadanki 
w szkołach i reakcja rodziców. 
Kądziela Rafał – radny – na naszym terenie mamy tendencję spadkową co do 
zażywania narkotyków. Co miało na to wpływ? Trudno jest zdiagnozować czy 
kierowca brał narkotyki w czasie jazdy. 
Szulc Dariusz – z –ca Kom. Policji w Opocznie –  nie uda się zwalczyć narkomanii 
do końca, ale cały czas pracujemy w tym temacie. Nie mamy odnotowań w 
naszym Szpitalu pobytu osób zażywających narkotyki. Jest wiele dopalaczy                     
o nieustalonym składzie chemicznym. Jeśli prowadzimy akcje na drogach to 
Policja też bada kierowców na obecność narkotyków. 
Klimek Janusz – radny – dobrze, że przyjmujemy Program Alkoholowy, 
dyskutujemy na ten temat bo są efekty. Jest to działanie wieloletnie wielu 
instytucji. 
Rożej Marianna – SANEPID Opoczno – wspólnie z Policją np. w okresie wakacji 
robimy wypady pod kątem narkotyków i dopalaczy. 
Wijata Jerzy – radny – dziękuje za dotychczasowe działania i prosi aby Policja 
przyjrzała się dyskotece w Bukowcu, gdyż mieszkańcy skarżą się na uciążliwość 
dyskoteki. 
 Szulc Dariusz – z –ca Kom. Policji w Opocznie –  problem to alkohol i głośna 
muzyka. Ktoś wydał zezwolenie na sprzedaż alkoholu  w dyskotece. Alkohol jest 
sprzedawany nieletnim, osobom pod wpływem alkoholu , pod zastaw. Dużo 
zależy od sprzedawcy. 
Posiedzenie wspólnych komisji prowadzi Figura Jadwiga i Szczepaniak Alicja. 
 
 Ad. pkt. 3            Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
 Susik Iwona – Nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
obszarze Gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Wijata Jerzy – radny – jak kształtują się ceny odpadów komunalnych 
pobieranych przez PGK. Porównanie wysokości opłaty w naszej gminie do 
innych gmin. 
Klimek Janusz – radny – nie mamy jeszcze systemu RIPOK i odpady 
posortowane są wożone do Rawy Maz. Rada powinna się zająć zróżnicowaniem 
stawek podatkowych od nieruchomości dla różnych podmiotów. Powinna być 
wypracowana metoda do kompleksowego działania. 
Bąk Barbara – Skarbnik –  na przyszły rok  gmina musi dopłacić  400 tyś zł więcej 
i należy podnieść stawki na wywóz śmieci. 
Stępień Jan – radny – jaka jest obecnie kondycja finansowa gminy? 
Bąk Barbara – Skarbnik – w przygotowaniu jest projekt budżetu na 2015 rok, 
kondycja finansowa gminy jest dobra. 
Klimek Janusz – radny – do końca musi być wykonana instalacja RIPOK i dopiero 
będą przychody. Rada przyjęła program odbioru odpadów,  gdzie objęte są 
gospodarstwa indywidualne  i stawki są od osoby. Rada uchwaliła system 
prorodzinny. 
Wijata Jerzy – radny – powinny być rozwiązania ustawowe. Dlaczego brakuje 
pieniędzy, czy mieszkańcy nie płacą, czy stawka jest niedoszacowana?                       
Na pewno 100% mieszkańców nie płaci za odpady. Radni powinni wiedzieć, czy 
gmina dokłada do odbioru odpadów. 
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – Burmistrz już informował o tej 
sytuacji. Pyta Prez. PGK, jak był ogłaszany przetarg na odbiór odpadów, czy był 
brany pod uwagę podatek 2% od budowli. 
Pacan Jacek – Prez. PGK – cenogenne to są głównie ceny na RIPOK – u. W Rawie 
Maz. podnieśli nam cenę na odpady. Obecnie nie jestem w stanie powiedzieć            
o wszystkich składnikach cenowych.  
Klimek Janusz – radny – od składowiska mamy przychód 170 tyś. zł. 

Prowadząca posiedzenie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 
Opoczno. 
Komisja Budżetowa głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Budżetowa głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Prowadząca posiedzenie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Opoczno  na 2015 rok oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2015 rok. 
Komisja Budżetowa głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Budżetowa głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
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Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Komisja Budżetowa głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Budżetowa głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Ad. pkt. 4.          Zapytania i wolne wnioski. 

Klimek Janusz – radny – w ZSS Nr 3 w Opocznie był pożar,  mieszkańcy są 
zbulwersowani  i mają zarzuty. 
Wijata Jerzy – radny – problem był ze złym nadzorem w czasie prac 
remontowych w ZSS Nr 3. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – w Internecie pojawiła się informacja, że 
Przedszkole nr 6 i OPS są do sprzedaży  jest to nieprawda. W czerwcu 
podpisaliśmy  z firmą ROWESE porozumienie, mamy protokół i sprawa jest 
uregulowana. 
Co do gruntów przy ul Przemysłowej to również mieszkańcy są wprowadzani           
w błąd. Pojawił się zarzut radnego Rożenka, że odszkodowania jakie były 
wypłacone za 1m2 gruntu to była równowartość 1 litra mleka. Z dokumentów 
dotyczących wywłaszczeń wynika, że w 1978 roku właściciele gruntów 
otrzymali odszkodowanie w wysokości od 10 do 12 zł za 1m2 przy średniej płacy 
krajowej 4.887zł. W roku 2006 gmina w drodze przetargu uzyskała za 1m2 
sprzedanych gruntów 5.94 zł netto  przy średniej płacy krajowej 2.437 zł.                     
Z tego zestawienia wynika, że relacje cen były bardzo zbliżone. 
 
Wobec braku  pytań prowadząca obrady podziękowała i zakończyła wspólne 
posiedzenie Komisji Budżetowej i Komunalnej. 
Czas trwania komisji 13.30 – 15.15  

Wiceprzewodnicząca Komisji                                                                          

      Komunalnej                                           Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

 Alicja Szczepaniak                                                      Jadwiga  Figura                                                                

Protokołowała 

Marta Gonsiewska 
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