
                                            PROTOKÓŁ  Nr 3/15 

Ze  posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu   i Usług           
w dniu  24 marca  2015r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura  Przewodnicząca  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. 
Przewodnicząca  komisji  przedstawiła proponowany porządek. 

Komisja  głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła przedstawiony 
porządek posiedzenia. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2015r. 
2. Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony 

przeciwpożarowej.     
3. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat  za odpady komunalne. 
4. Bezrobocie w Gminie Opoczno. 
5. Debata nad Strategią Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.                                             
7. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że protokoły z posiedzenia  komisji              
w  styczniu i lutym były do wglądu w Biurze Rady.                                                               
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  w styczniu 2015r. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  w lutym 2015r. 
Ad. pkt. 2 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła informację              
z działalności OSP w gminie Opoczno. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada  na gminy obowiązek ponoszenia 
kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości 
bojowej oraz umundurowania  i ubezpieczenia  członków OSP. 
W roku 2014 została wykonana instalacja centralnego ogrzewania na bazie 
komina w remizie OSP w Kruszewcu na kwotę 6.895,00zł. 
Wykonano naprawy układu zasilania systemu selektywnego alarmowania w 
OSP Opoczno, zakupiono akumulatory do OSP Wygnanów i OSP Kraśnica.  
Corocznie w ramach przyznanego budżetu zakupywany jest sprzęt                                
i umundurowanie dla strażaków. Realizacja tych zakupów odbywa się poprzez 
pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz.  
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Głównymi podmiotami wspierającymi gminę są: Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Zarząd Główny ZOSP, MSW i A. 
W roku 2014 zostały przyznane dotacje celowe na zakup sprzętu                                 
i umundurowania dla OSP Libiszów w wysokości 12.700,00zł oraz 15.000,00zł 
dla OSP Dzielna. 
W roku 2014 na plan wydatków 293.300,00 zł, wykonano 288.656,59zł. 
Figura Jadwiga – radna – czy hydranty na mieście są sprawne?  
Klimek Mariola – kier. ZUK w PGK – po zimie hydranty będą sprawdzane               
i malowane. 
    Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. 0, pozytywnie zaopiniowała 
informację z działalności OSP w gminie Opoczno. 
 
Ad. pkt. 3 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację o stanie 
czystości i porządku w gminie Opoczno. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości                       
i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie. 
W kompetencjach gminy jest również obowiązek ustanawiania selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.  
Koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie Opoczno w roku 
2014 to kwota 2.255.574 zł, natomiast wpływy za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych wyniosły 2.020.944zł. 
 Odbierane są również od właścicieli pokrycia dachowe z udziałem azbestu                
i składowane na składowisku odpadów niebezpiecznych. Odpady z azbestu 
odbierane są na koszt gminy poprzez firmę wyłonioną  w drodze przetargu.  
W roku 2014 z terenu gminy Opoczno odebrano i zutylizowano 208,995 Mg 
pokryć dachowych z udziałem azbestu. Koszt realizacji zamówienia to kwota 
60.479,93 zł. 
Odpady komunalne segregowane składowane są w zakładzie Unieszkodliwiania 
Odpadów w Różannie a odpady niesegregowane kierowane są do Regionalnej 
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości PUKININ 
gm. Rawa Mazowiecka. 
W miejscowości Różanna funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt, 
gdzie obecnie przebywa 80 psów. 
Figura Jadwiga – radna – w ościennych gminach  jest taniej za wywóz odpadów 
komunalnych. 
Pacan Jacek – Przez PGK – trudno oszacować jakie będą ilości odpadów na 
początku odbioru, np. w gminie Paradyż ogłoszono przetarg na 2 lata i mają 
tańszy odbiór odpadów. 
Figura Jadwiga – radna – utrzymanie pracowników Urzędu Miejskiego 
zajmujących się naliczaniem należności za odpady komunalne również jest 
wliczane w koszty. 
Starus Ryszard – radny – niektóre pojemniki są zniszczone, brakuje klapy 
zakrywającej pojemnik. 
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Klimek Janusz – pracownik PGK – mieszkańcy dewastują pojemniki na odpady, 
a szczególnie pojemniki plastikowe. Po okresie zimowym pojemniki są 
naprawianie i malowane. 
Klimek Mariola – kier. ZUK w PGK – odchodzi się  już od kontenerów 
metalowych i można montować pojemniki plastikowe. 
    Komisja głosami: za – 2, przeciw – 1, wstrz. 1, pozytywnie oceniła 
czystość i porządek w gminie Opoczno. 
 
Ad. pkt. 4. 
Koćmiel Mieczysław – dyr. PUP w Opocznie – przedstawił informację na temat 
bezrobocia w gminie Opoczno  w roku 2014. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Informacja Burmistrza na temat zatrudnienia stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w 2014r. wyniosła 4.070 osób. 
Na koniec 2014r. 1743 osoby bezrobotne zamieszkiwały teren miasta i gminy 
Opoczno. W mieście i gminie Opoczno kobiety stanowią 52,44% 
zarejestrowanych kobiet bezrobotnych. 
Najliczniejszą grupę  30,24% stanowiły osoby młode w wieku 25 – 34 lata. 
Większość osób bezrobotnych charakteryzuje się niskim poziomem 
wykształcenia, natomiast najmniej zarejestrowanych było osób                                    
z wykształceniem wyższym. 
Zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy do 12 miesięcy to 
64,66%, a 42,25% posiadało staż pracy mniejszy niż 5 lat. 
Poza środkami z Funduszu Pracy w wysokości 2.601.600 zł PUP pozyskał 
środki na dodatkowe programy z rezerwy Ministra Pracy w wysokości 
1.692.500 zł, środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 
6.309.300 zł i środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 
28.300 zł. 
Z programów realizowany jest Program Specjalny „:Aktywni Młodzi” – 38 osób 
bezrobotnych do 30 roku życia. 
Program na rzecz promocji zatrudnienia skierowany do osób do 25 roku życia 
bez doświadczenia zawodowego. 
Programy realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla osób bezrobotnych do 25 roku życia posiadające 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia wprowadziły bon stażowy, bon 
szkoleniowy, bon zatrudnieniowy i bon na zasiedlenie. 
Formą wsparcia dla pracodawców jest dofinansowanie wynagrodzenia za 
zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 lat. Dofinansowanie 
wynagrodzenia może zostać przyznane przez Starostę na podstawie zawartej 
umowy. 
PUP współdziała z pracodawcami  w pozyskaniu ofert pracy i w roku 2014 
pozyskał łącznie 1795 ofert pracy.  
Odbyły się 22 giełdy pracy dla potrzeb zgłoszonych przez 17 pracodawców. 
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Łącznie wzięło w nich udział 413 osób bezrobotnych, a 83 osoby podjęły pracę. 
PUP organizuje szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy.  
         Komisja informację PUP przyjęła do wiadomości.   
  
Ad. pkt. 5 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawił projekt 
Strategię Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020. 
Projekt strategii stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Figura Jadwiga – radna – do końca kwietnia jest możliwość pozyskania środków 
z unii na modernizację bazarku i targowiska. 
Sztuczna nawierzchnia na boisku sportowym przy Al. Sportowej, czy grunt jest 
gminy, czy Klubu Sportowego? W Opocznie miał powstać park, co dalej ze 
Stanicą Harcerską? 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – naszym zadaniem 
jest pozyskiwanie środków europejskich. Spróbowaliśmy skorzystać z Projektu 
Kluczowego i złożyliśmy wniosek. W projekcie Strategii przedstawiliśmy cele i 
chcielibyśmy je realizować. Myślę, że z programu Obszarów Wiejskich będzie 
można pozyskać środki finansowe. 
Starus Ryszard – radny – modernizacja targowisk w Opocznie. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – targowisko przy Al. 
Sportowej jest potrzebne i należy je zmodernizować, jak również bazarek przy 
ul. Piotrkowskiej wymaga modernizacji. 
Turek Wiesław – radny – ten dokument powinien pozwolić na realizację zadań. 
Przedstawiony projekt Strategii jest za bardzo szczegółowy. Należy przedstawić 
bardziej ogólnie, a jak będą pieniądze dopiero uszczegółowić. Strategię należy 
ukierunkować, aby można było pozyskać środki finansowe z zewnątrz.  
Taką Strategię przygotowała Gmina Sławno, Paradyz i Powiat Opoczyński. Ten 
projekt jest za bardzo uszczegółowiony. Strategia powinna być dla 
mieszkańców, w jakim kierunku zmierzamy. 
Figura Jadwiga – radna- ogólnie jest zapisane na temat remontu dróg. 
Strategia jest otwarta i jest również zapis o ochronie zabytków. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – nie wymienialiśmy 
ulic, które mają być remontowane bo praktycznie większość jest do 
modernizacji. 
Turek Wiesław – radny – Wydział Funduszy Europejskich określił nam rozwój      
i możliwości jest wiele, a strategia ma być dokumentem szerszym na wiele lat, 
przedstawia kierunek działania, ale nie może uszczegóławiać tego kierunku. 
Taki dokument będzie potrzebny. Sami wchodzicie w pułapkę tworzenia 
dokumentu osadzonego w realiach a taki dokument nie jest potrzebny. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – według Pana to nie 
ma sensu  robienia Strategii pod RPO? My tworzymy dokument dla gminy, dla 
mieszkańców. Jednocześnie napisany tak, byśmy mieli podstawy  dla 
finansowania zadań ze środków zewnętrznych.  
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To nie jest Strategia dla Powiatu czy Województwa. Musimy wiedzieć                     
co chcemy zrobić, co osiągnąć. Żeby społeczeństwo mogło nas rozliczyć to 
musi wiedzieć co planowaliśmy. Chcemy też zmusić nas wszystkich, by idee              
o których tyle mówimy zrobić np. kino, ścieżki rowerowe. Opoczno powinno się 
rozwijać w kierunku turystyki, ale jest pytanie co zrobiliśmy w tym kierunku? 
Figura Jadwiga – radna – do Strategii dopisałabym jeszcze budowę dróg na 
Gorzałkowie. Każdy radny reprezentuje jakieś środowisko i może zgłaszać 
uwagi do Strategii. 
Grabski Krzysztof – radny – program powinien być bardziej ogólny, bo u nas 
jest potrzeba wykonać bardzo dużo zadań tylko potrzebne są środki finansowe. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – kierując Wydziałem 
Funduszy Europejskich pracowałem w pozyskaniu środków z zewnątrz. 
Starus Ryszard – radny – należy zapisać również budowę boisk  i obiektów 
lekkoatletycznych. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – Strategia to będzie 
dokument dla mieszkańców. 
Pacan Andrzej – radny – należy poszerzyć o budowę świetlicy wiejskiej                     
w Wólce Karwickiej i budowę bazy sportowej na terenach wiejskich. Przy SP w 
Bielowicach potrzebna jest baza sportowa. 
Grabski Krzysztof – radny – dla Bielowic na sport  przekazano bardzo dużo 
środków finansowych i radny teraz mówi, że nie ma bazy sportowej, to po co 
budowaliście boisko sportowe w polu. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – zespół przygotował bardzo dobrą 
Strategię. Obecnie tylko,  aby Rada wspólnie z Burmistrzem ustaliła co należy w 
pierwszej kolejności wykonać. 
Frączek Kazimiera – Prez. Spółdzielni Socjalnej „Promyk Nadziei” – biorę 
udział w pracach Strategii przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Jesteśmy 
podzieleni na zespoły i każdy wie co ma robić. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – Strategię przyjmuje 
Rada Miejska, a my tylko wykonujemy. Analizując dane to stwierdziliśmy, że 
na terenie wiejskim są boiska sportowe. 
Pacan Andrzej – radny – należy wybudować jedno boisko z bieżnią 
lekkoatletyczną, aby wszyscy mogli korzystać i można organizować imprezy 
sportowe. 
Frączek Kazimiera – Prez. Spółdzielni Socjalnej „Promyk Nadziei” – należy się 
zastanowić nad osobami starszymi, aby mieli się gdzie spotykać. 
Radny Pacan Andrzej zgłosił wniosek, aby w Strategii Gminy Opoczno 
umieścić budowę boiska sportowego przy SP w Bielowicach i budowę 
świetlicy wiejskiej w Wólce Karwickiej. 
           Komisja projekt Strategii przyjęła do wiadomości.   
Ad. pkt. 6            Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych          
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r. 
Gminny Program znajduje się w załączniku nr 3 do protokołu. 
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Plan finansowy na 2014 rok to suma 584.800,00zł, realizacja finansowa – 
560.698,06 zł, w tym zobowiązania za 2013 rok – 7.568,42 zł. W ramach 
programu zrealizowano następujące zadania:                                                         
-    pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu,   
-    udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy    
     psychospołecznej i prawnej, 
-    prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,   
     prowadzenie zajęć sportowych, 
-    wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji, 
Frączek Kazimiera – Prez. Spółdzielni Socjalnej „Promyk Nadziei” –  jako 
jedno z zadań to organizowaliśmy  wypoczynek letni dla  40 osobowej grupy 
dzieci do miejscowości Tarnoszyn w woj. Lubelskim.  Grupa dzieci  z woj. 
lubelskiego wypoczywała w Opocznie. Od Starostwa pozyskaliśmy internat na 
noclegi, a punkty gastronomiczne przekazały obiady i artykuły spożywcze na 
śniadania i kolacje. Podczas pobytu dzieci poznają wiedzę o kulturze i 
obyczajach panujących w danym rejonie. 
    Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. 0, pozytywnie oceniła 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                    
za 2014r. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian                     
w budżecie gminy Opoczno na 2015 rok.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Poinformowała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 898.550,00zł, 
dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, które zwiększa się o kwotę 
898.550,00zł.  
Budżet po zmianach wynosi  dochody - 97.764.363,91 zł, wydatki to kwota – 
95.092.501,74 zł. 
Kopania Andrzej – Prez. MPK w Opocznie – przedstawił warianty kursowania 
autobusów MPK do Przystanku Opoczno – Południe. Miesięcznie dokładamy             
4 tyś zł do przejazdów do Przystanki Opoczno – Południe, gdyż jest mała 
frekwencja pasażerów.  
    Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. 1, przyjęła wariant IV – dwa 
kursy dziennie. 
    Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso na terenie 
Gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 13% od kwoty 
zainkasowanych i terminowo wpłaconych podatków do kasy Urzędu Miejskiego 
lub na rachunek bankowy Urzędu. Wynagrodzenie będzie płatne kwartalnie,              
po rozliczeniu raty podatku.  
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Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso na terenie 
Gminy Opoczno. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 11 w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Nieruchomość jest własnością Gminy Opoczno i przylega do nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielorodzinnym – blokiem przy ul. Słowackiego11, 
której zarządca jest wspólnota mieszkaniowa. Na działce znajduje się zieleń 
oraz miejsca parkingowe wykorzystywane przez wspólnotę. 
Proponowana bonifikata to 80%, ale jest propozycja, aby bonifikata wynosiła 
90%. 
           Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Plaskota Janusz – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały                      
w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji  do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
Trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom 
wodnym. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie aktualizacji przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały                       
w sprawie: uchylenia uchwały nr V/40/15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie 
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 
2020. 
 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Poinformował, że zastrzeżenie organu nadzoru to brak poddania projektu Planu 
przyjętego uchwałą procedurze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w trybie ustawy o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego 
ochronie. Takie stanowisko prezentuje także Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Łodzi. W przypadku, gdy podjęcie uchwały zgodnie                      
z obowiązującym prawem winno być poprzedzone określonymi prawem 
uzgodnieniami, uzyskaniem odpowiedniej  opinii innego organu lub podmiotu 
albo inną określoną prawem procedurą, zaniechanie tego może skutkować 
uznaniem, iż uchwala została podjęta  z istotnym naruszeniem prawa. 
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Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały               
w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Opoczno na lata 2014 – 2032. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Podstawowym celem Programu jest oczyszczenie Gminy Opoczno z azbestu, 
poprzez przedstawienie  harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów 
zawierających azbest. W perspektywie będzie to skutkować wyeliminowaniem 
negatywnego wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców oraz na stan 
środowiska. 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały               
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Jest ogłoszony przetarg na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
Utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w 
Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 30 stycznia, 9, 
10 i 27 lutego 2015r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
      Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich, Piotra Lasoty, Agaty 
Lasoty, Doroty Felińskiej i Damiana Felińskiego z dnia 25 lutego 2015r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
      Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
uchylająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Lidii Stanek z dnia 24 
listopada 2014r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
      Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia skargi Pani Lidii Stanek z dnia 24 listopada 2014r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
      Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
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Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Wójcik z dnia 18 marca 2015r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
      Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstzr. – 0, uznała skargę za 
bezzasadną. 
 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił wnioski Janiny i Kazimierza 
Podlewskich skierowane do Rady, a dot. dyr. Muzeum Tomasza 
Łuczkowskiego. 
Wnioski i odpowiedź dyr. Muzeum stanowią załącznik nr 24 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstzr. – 0, uznała skargę za 
bezzasadną. 
 
Ad. pkt. 7       Zapytania i wolne wnioski. 
 
Figura Jadwiga – radna – przedstawiła Apel Posła Telusa dot. rolnictwa. 
Apel Posła stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
Komisja przyjęła wniosek skierowany do dyr. MDK w Opocznie o zakup 
instrumentów muzycznych dla dzieci i młodzieży korzystających                          
z dodatkowych zajęć w MDK. 
Starus Ryszard – radny – należy uregulować stan osiedlowych placów zabaw. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa chce sprzedać place zabaw i boiska sportowe. 
 
 
Wobec braku  pytań Przewodnicząca  komisji  podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji 13.00 – 17.10 

                                                                                                                                                                                                          

       Protokołowała                                                       Przewodnicząca Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                        Jadwiga Figura 
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