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PROTOKÓŁ NR 4/15 
z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
w dniu 24 kwietnia 2015r. 

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2015r. 
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 w Opocznie.  
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
6. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji                                  
i powitała wszystkich obecnych. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia. 
Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji.  
Zaproszenie na Komisję wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Adn. 1.  

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2015r. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 3/15 z dnia 24 marca 
2015r. 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 protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 3/15 z dnia 24 marca 2015r.  
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Adn. 2.  
Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 
wśród nieletnich – ocena.  

 
a) Komenda Powiatowa Policji w Opocznie 

 
St. asp. Andrzej Chrobot – przedstawił informację / załącznik nr 3a do protokołu /. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Jak wygląda sytuacja z dopalaczami w 
Gminie Opoczno i Powiecie Opoczyńskim? 
St. asp. Andrzej Chrobot – W roku 2013 i 2014 nie mieliśmy przypadków zgłoszeń ze 
Szpitala i od Służb Ratowniczych o osobach znajdujących się pod wpływem 
dopalaczy, w tym o osobach nieletnich. Nie mieliśmy również zgłoszeń anonimowych                                     
o posiadaczach dopalaczy.  
Jadwiga Figura – radna – Jak wygląda sytuacja w Opocznie z narkotykami? Które 
miejsca w Opocznie są najbardziej niebezpieczne? 
St. asp. Andrzej Chrobot – Co do pytania pierwszego - w roku 2014 mieliśmy 
odnotowane 2 przypadki. Jeśli natomiast chodzi o najbardziej niebezpieczne miejsca 
to są one ruchome, w jednym miesiącu to będzie ul. Staromiejska i służby tam zostaną 
skierowane, w innym miesiącu to będzie inna ulica. Dyslokacje służb się zmieniają.                        
W okresie wakacji najwięcej interwencji jest na ul. Biernackiego i w rejonie MDK.                     
W okresie zimowym najwięcej interwencji jest tam, gdzie są lokale sprzedające 
alkohol. Analiza miejsc najbardziej niebezpiecznych jest prowadzona na bieżąco.  
Jadwiga Figura – radna – Chciałam zapytać o problem z bezdomnymi – co robicie                       
w tym temacie? 
St. asp. Andrzej Chrobot – W okresie zimowym osoba nietrzeźwa jest zatrzymywana      
w areszcie do czasu wytrzeźwienia. Jeśli osoba bezdomna nie szuka pomocy to na siłę 
jej pomóc nie możemy – to osoba wolna. Współpracujemy na bieżąco z OPS-em i jeśli 
osoba bezdomna wyraża zgodę to taka pomoc jest jej oferowana.  
Jadwiga Figura – radna – Ostatnio mówi się o 2-letnim dziecku pozostawionym bez 
opieki. Wersje są różne. Interweniowała Policja, ale OPS nic nie wiedział na  ten 
temat. Opieka musi być informowana o takich przypadkach.  
St. asp. Andrzej Chrobot – Szczegółów nie znam. Informację przekazano do Sądu do 
Spraw Nieletnich.  
Anna Wolowska – radna – Kontrole Policji powinny być w godzinach nocnych                            
i wczesno rannych. Mieszkam w okolicy Galerii i tam są bluźnierstwa, młodzież pije 
wino, bije się. Spółdzielnia miała wystosować do Policji pismo z prośbą o wzmożenie 
patroli w tym rejonie.  
St. asp. Andrzej Chrobot – Patrole kieruje się w zależności od ilości interwencji. Jeśli 
jesteśmy świadkami takich sytuacji to wykręćmy numer 112. Miejsce zostanie 
zakwalifikowane jako zagrożone. Jeśli będą zgłoszenia  to będą interwencje.  
Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – Co do osób bezdomnych to jeśli taka 
osoba wyrazi zgodę to w każdej chwili pomoc uzyska. Mamy zawarte porozumienie                    
z Domem w Stąporkowie i możemy ją tam odwieźć przy współpracy ze Strażą 
Miejską. Zdarza się, że te osoby wracają, uciekają, częściej zdarza się to w okresie 
letnim. Przede wszystkim osoba musi chcieć pomocy. Bardzo dobrze układa nam się 
współpraca                         z dzielnicowymi, ale w  tym przypadku o którym mówi 
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radna Jadwiga Figura zabrakło informacji. Dziecko zostało znalezione przy Kościele 
Św. Bartłomieja. Dziecko było wyziębione, miało zadrapania i sińce. Pani zadzwoniła 
na Policję i dziecko zawieziono do Szpitala. Ustalono miejsce zamieszkania matki. 
Rodzina nie korzystała z żadnych naszych świadczeń. Pani ma stałe zameldowanie w 
Zabrzu, tymczasowe zameldowanie w Białaczowie, a wynajmuje mieszkanie na ul. 
Szewskiej. Ma problem z alkoholem                   od 20 lat. Skierowaliśmy pismo do 
Sądu do Spraw Nieletnich. Poinformowaliśmy                         o zdarzeniu.  
St. asp. Andrzej Chrobot – Czy osoby za miejsce w Ośrodku wykonują prace 
społecznie użyteczne? Czy odpracowują Waszą pomoc?  
Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – Nie, nie możemy zmusić tych osób 
do pracy. Jesteśmy jednostką pomocową. Nie możemy zatrudniać naszych 
podopiecznych.  
Ośrodek w Stąporkowie to całodzienny Ośrodek, podopieczni mają zapewnioną 
opiekę lekarza, pielęgniarki, muszą sami przygotowywać posiłki, chodzą do lasu na 
wycinkę drzew, do piekarni po pieczywo. To jest Stowarzyszenie, mają Statut i 
Regulamin.                       To placówka MONAR-u. Za pobyt w niej musisz pracować i 
odpracować. Mamy tam 11 panów, Gmina Opoczno płaci za ich pobyt 20 zł dziennie.  
 

b) Straż Miejska w Opocznie 
 
Robert Jaciubek –Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Opocznie - przedstawił 
informację / załącznik nr 3b do protokołu /. 
Jadwiga Figura – radna – W sobotę przy Zakładzie Fryzjerskim przy ul. Piotrkowskiej 
duży pies nie dawał wyjść z Zakładu, rzucił się na właściciela, zadzwoniłam do Straży 
Miejskiej, ale mają nieprzystosowany samochód. Gdzie należy zgłaszać takie 
sytuacje? 
Robert Grzesiński – radny – Tylko do godz. 15.00 można dzwonić w takich sprawach 
do Urzędu Miejskiego. Mam propozycję, aby w godzinach popołudniowych była na 
schronisku osoba przyjmująca takie zgłoszenia. Naczelnik Miązek twierdzi, że aby 
pies mógł zostać odłowiony to musi mieć zapewnione miejsce w schronisku, mówi 
również że pieniędzy na schronisko wystarcza. Może schronisko należy przekazać w 
zarządzanie innemu podmiotowi.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Przetarg już został ogłoszony. 
Zobaczymy, czy jakiś podmiot podejmie się prowadzenia schroniska i przejmie 
odpowiedzialność. Jeśli chodzi o dni wolne tj. sobota i niedziela to nie jest tak, że nie 
ma zupełnie nikogo, komu można zgłosić nagłe sytuacje. Jest Straż Miejska, jest sztab 
antykryzysowy.  
Robert Grzesiński – radny – Czy podmiot, który przejmie schronisko będzie się sam 
finansował? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Będziemy ich dotować. 
Jadwiga Figura  radna - Kwota nie będzie większa jak do tej pory? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nie może być. 
St. asp. Andrzej Chrobot – Nawet w nocy mamy takie zgłoszenia. Problem 
bezpańskich psów jest ogromny.  
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Robert Jaciubek –Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Opocznie - Problem jest, 
bo nie można psa uśpić. Pies ma większe prawa od ludzi, humanitaryzm w stosunku 
do psów jest większy, jak w stosunku do ludzi.  
Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca - Poczekajmy na rozstrzygnięcie przetargu. 
 

c) Sąd Rejonowy w Opocznie 
Brak przedstawiciela. 
Materiał stanowi załącznik nr 3c do protokołu.  
 

d) Prokuratura Rejonowa w Opocznie  
Brak przedstawiciela. 
Materiał stanowi załącznik nr 3d do protokołu.  
 
Radni wnioskują, ab w godzinach  popołudniowych i w dni wolne od pracy 
na terenie schroniska był pracownik, który odbierałby zgłoszenia                                     
dot. bezdomnych psów. 
 

Komisja głosami: za – 6,  przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
informację. 
 
Adn. 3.  

Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 
ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.  
 

a) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie  
 
Mirosław Kresiński – Przedstawiciel ZEC w Opocznie – przedstawił informację                                
/ załącznik nr 4a do protokołu /. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – W materiale jest mowa o obniżeniu opłat za 
ciepło dla Spółdzielni Mieszkaniowych.  
Mirosław Kresiński – Przedstawiciel ZEC w Opocznie – Tak. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Ciepłownia jest modernizowana na plus.  
Jadwiga Figura – radna - Gdzie są podwyżki kosztów, bo mieszkańcy nie odczuwają 
obniżki? Uważam,  że zmiany w ZEC-u są na korzyść.  
Mirosław Kresiński – Przedstawiciel ZEC w Opocznie – Taryfy są określane przez 
Urząd Regulacji Energetyki. Środki na modernizację pozyskujemy np. z WFOŚiGW.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Na wczorajszej Komisji pytałam,                      
czy 0,12% obniżki dotyczy tylko gigadżula, a opłaty przesyłowe pozostaną bez zmian, 
czy wzrosną. Czy obniżka dotyczy wszystkich opłat, zarówno gigadżuli jak i opłat 
przesyłowych. 0,12% to tak mało, że na pewno gospodarstwa domowe tego nie 
odczują.  
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – Rachunki są bardzo nieczytelne. Trudno 
je rozczytać mieszkańcowi.  
Robert Cichański – mieszkaniec Opoczna – Jestem dystrybutorem urządzeń energii 
odnawialnej. Pojawiły się programy, z których może skorzystać osoba fizyczna                            
i Gmina. 
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Jest Program PROSUMENT – osoba fizyczna może zostać producentem energii 
elektrycznej dla siebie i też ją sprzedawać. Dopłaty są do kolektorów ciepła i pomp 
ciepła.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Jaki jest koszt inwestycji? 
Robert Cichański – mieszkaniec Opoczna – 8 tys. zł za 1 kilowat instalacji. Średnia 
instalacja to 3-4 kilowatów, czyli w sumie to koszt ok. 30 tys. zł. Gmina może również 
z takim wnioskiem wystąpić. Nabór będzie ogłaszony w tym roku. Ponadto Gmina 
może skorzystać z programu NISKIEJ EMISJI.  
Materiały stanowią załącznik do protokołu z sesji. 
 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Zapraszam Pana na sesję Rady 
Miejskiej w Opocznie, aby poinformować o tym szersze grono. 
Jadwiga Figura – radna – Za jaki czas zwróci się inwestycja? 
Robert Cichański – mieszkaniec Opoczna – 5-6 lat.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – To dotyczy osób fizycznych,                                   
a przedsiębiorców? 
Robert Cichański – mieszkaniec Opoczna – Będzie również i dla nich ogłoszony 
Program w II półroczu.  
 

b) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren Rejon Energetyczny 
Tomaszów Maz.  

 
Brak przedstawiciela. 
Materiał stanowi załącznik nr 4b do protokołu.  
 

c) Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie  
 
Brak przedstawiciela. 
Materiał stanowi załącznik nr 4c do protokołu.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Adn. 4.  

Funkcjonowanie Ośrodka Poćmy Społecznej w Opocznie.  
 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - przedstawiła 
informację / załącznik nr 5 do protokołu /. 
Anna Wolowska – radna – Kryterium dochodowe w rodzinie wynosi 456 zł.                                     
Czy wszystkie osoby mogą korzystać ze stołówki OPS-u? 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - Osoby, które 
nie mogą we własnym zakresie przygotować posiłku, a Gmina ma obowiązek 
zapewnić osobie posiłek, odzienie i schronienie. Z posiłku mogą skorzystać osoby bez 
dochodu, renciści i emeryci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne. Dziecko może być 
objęte dożywianiem w szkole. Na każde świadczenie musi być przeprowadzony 
wywiad środowiskowy określający, czy taka rodzina kwalifikuje się do pomocy.  
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Robert Grzesiński – radny – Chciałem zapytać o dofinansowanie do dziecka                                       
w Rodzinnym Domu Dziecka. 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie – Dopłaty są                   
w zależności, ile przebywa dziecko w placówce. Dopłaty ze strony Gminy wynoszą                     
10 % kosztów pobytu w I-szym roku pobytu dziecka w placówce, w II roku – 30%,                     
w III roku – 50%, w każdym następnym 50%. Temat Rodziny Zastępczej podlega pod 
Starostwo Powiatowe.  
Anna Wolowska – radna – Chciałam zapytać o dzienny koszt pobytu osoby bezdomnej 
w Ośrodku. 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie – 20 zł jeśli                             
w ogóle osoba nie posiada dochodu, a jeśli ma emeryturę czy rentę to 70% jej 
dochodu.  
Jadwiga Figura – radna – Chciałam zapytać o Asystenta Rodziny. Jaka jest możliwość 
pozyskania środków po pogrzebie? Temat cudzoziemców – chodzi głodny. Jak 
wygląda współpraca ze Stowarzyszeniami? 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie – Ustawa 
narzuca obowiązek zatrudnienia Asystenta, ale rodzina musi wyrazić zgodę na niego. 
Asystent Rodziny jest przydzielany na podstawie wywiadu środowiskowego, jego czas 
pracy jest nienormowany, pracuje wtedy gdy jest taka potrzeba. Jest przydzielany dla 
rodzin, gdzie są dzieci i istnieje zagrożenie, że rodzice nie zajmują się odpowiednio 
ich wychowaniem i jest możliwość odebrania dzieci. Celem jest to, by dzieci pozostały                         
w rodzinie biologicznej. Można również przydzielić Asystenta Rodziny przez Sąd.  
Jeśli chodzi o pogrzeb to chowamy osoby bezdomne, nie mające rodziny. Ponadto 
musimy stwierdzić, że jest trudna sytuacja rodziny i nie jest ona w stanie pokryć 
kosztów.  To my zajmujemy się pogrzebem od początku do końca, bo rachunki muszą 
być na OPS. Rodzina, która pokryła koszty pogrzebu może uzyskać zasiłek celowy. 
Mamy również zasiłek specjalny, ale przydzielamy go wyjątkowo tam, gdzie 
występuje ciężka choroba, długotrwała choroba i leczenie jest bardzo drogie, albo 
wystąpiło zdarzenie losowe takie jak pożar, wichura. Ale to wszystko musimy 
stwierdzić na podstawie wywiadu środowiskowego.  
Mamy jedną cudzoziemkę. Pozyskujemy na nią pieniądze.  
Jeśli chodzi o współpracę ze Stowarzyszeniami to ustawa nas do tego zobowiązuje.  
Robert Grzesiński – radny – 20 zł jest na 1 osobę, a ile na 1 psa? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Około 8 zł dziennie.  
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – Budynek OPS jest bardzo zniszczony. Do 
kiedy jest jego dzierżawa? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nieruchomość przy ul. Kopernika gdzie 
znajduje się siedziba OPS jest własnością Spółki REWESE. Jest zawarte porozumienie 
do 30 VI, na mocy którego Gmina zobowiązała się dokonać formalności, by odkupić 
nieruchomość. Na podstawie operatu szacunkowego koszt wynosi 2,5 mln zł. To koszt 
duży. W roku 2015 nie było planowanych nakładów finansowych na poprawę 
warunków, bo nie byliśmy właścicielem nieruchomości. Ustaleń nie ma. W 2015r. 
będzie jedynie zakup tej nieruchomości.  
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – Jeśli zawołają więcej? 
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nie sądzę. Jest zawarte porozumienie. 
Koszt zakupu to 2,5 mln zł. W interesie ROWESE jest dopełnić uzgodnień, bo mają 
potrzeby na własną działalność.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca – Czy budynek Przedszkola też to obejmuje? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Całość.  
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie – Warunki są 
bardzo trudne. Ustawa narzuca coraz więcej zadań na OPS. Na spotkania Zespołu 
Interdyscyplinarnego nie mam pomieszczenia. Były Burmistrz obiecał odzyskanie 
dwóch pomieszczeń na piętrze, gdzie mieszczą się WTZ. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Na razie rozmów na ten temat nie było.  
Jadwiga Figura – radna – Była mowa o tym, że OPS przejdzie do budynku po Policji. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jest podpisana czasowa umowa 
dzierżawy tego budynku.  Co do budynku rozstrzygnięć nie ma. Rok 2015 jest 
przejściowy. Chcemy przygotować się do Planu Rewitalizacji, którym objęte 
zostałyby również starsze budynki. Decyzja o sprzedaży budynku na Pl. Kościuszki 20 
została odwołana. Budynki pozostają w zasobie komunalnym. Jeśli jest możliwość 
pozyskania środków zewnętrznych to trzeba zrobić wszystko, by te budynki odnowić.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Adn. 5.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
 

a) Projekt uchwały  sprawie: przekazania środków finansowych                                 
dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności– 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu /.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 

b) Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2015.  

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu 
/.  
Jadwiga Figura – radna – Mieliśmy odstępować od nakładów na Stanicę Harcerską.                   
To nie nasz teren. Chodzi o to, by pieniądze nam się nie wymykały. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Doszło do spotkania z 
przedstawicielami MDK, Kierownictwem Urzędu, Burmistrzem, Wydziałem Promocji 
i Panią Martą Lewandowską Organizatorką Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego. Impreza była wpisana w harmonogram imprez, ale nie miała 
zabezpieczonego budżetu. Na wkład własny trzeba było przesunąć 40 tys. zł. Jeśli uda 
się pozyskać sponsorów                  to te pieniądze wrócą. Była kwestia zapewnienia 
noclegu gościom Festiwalu. Stąd decyzja o wyremontowaniu dachu Stanicy. Koszt 
remontu będzie niższy, niż wynajęcie noclegu dla gości.  
Decyzja o remoncie dachu Stanicy zapadła wspólnie. Nie było bezcelowego 
przesuwania środków. Koszty wynajęcia noclegu byłyby większe, a dach pozostanie.  
Jadwiga Figura – radna – Zespoły ponoć nie były zadowolone z noclegu w Stanicy. 
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Pani Marta Lewandowska powiedziała, 
że warunki na Stanicy nie są z wysokiej półki, ale w bursie czy internacie nie są wcale 
lepsze, a uczestnicy Festiwalu czują się w Stanicy dobrze ze względu na szczególny 
klimat tego miejsca.  

Komisja głosami: za – 4,  przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

c) Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                    
w Rodzinie dla Gminy Opoczno na lata 2015 – 2020.  

Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały                                
/ załącznik nr 5 do protokołu /.  

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

d) Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych 
położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha 
Kossaka.  

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /. 
Ten plan miejscowy przygotowany został w związku ze sprawą lokalizacji 
Przedszkola przy u. Kopernika. Chodzi o zablokowanie takich pomysłów. To 
zainicjowanie procedury, która potrwa ok. roku.  
Jadwiga Figura – radna – Czy plan obejmuje wszystkie tereny Spółdzielni 
Mieszkaniowych? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - Nie, 
plan musi obejmować zwarty teren. Np. na Osiedlu Wyszyńskiego są takie tereny, a 
nie zostały objęte tym planem.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca - Było powiedziane, że procedura uchwalenia 
planu trwa rok. 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - 
Uchwała pozwoli zawiesić postępowanie na 9 miesięcy, a potem prowadząc 
postępowanie można je przedłużać. Ponadto plan zacznie skutkować w stosunku do 
decyzji o warunkach zabudowy. Będziemy mogli unieważnić wydaną decyzję.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca - Chciałam zapytać o kontenery przy Aptece 
Piniaka.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - 
Właściciel złożył wniosek na budynek pawilonu handlowego. Nie było w nim mowy                    
o obiekcie tymczasowym, a taki został postawiony. To dwa różne obiekty. Obiekt 
tymczasowy jest budowlą, a nie budynkiem. Właściciele złożyli nowy wniosek                                    
o warunki zabudowy i zwiększyli obszar pod inwestycję. Szykowana jest odmowa.  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca - Parking jest zastawiony barakiem.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - 
Decyzja jest wydana na budynek, a nie obiekt tymczasowy. Poza tym do rozpoczęcia 
inwestycji nie uprawnie decyzja o warunkach zabudowy, a pozwolenie na budowę.  
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Jadwiga Figura – radna – Za Przedszkolem nr 8 sporo dzieci bawiło się na placu 
zabaw. Przestrzeni tam naprawdę nie jest wiele. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Próbowałam sprawdzić, czy doszło do 
sprzedaży, ale się nie udało. Do 19 kwietnia mieliśmy prawo pierwokupu.  

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

e) Projekt uchwały w sprawie: określenia przestanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno                                     
oraz warunków i zasad korzystania z nich.   

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /. 
Anna Wolowska – radna – W Woli Załężnej nie ma przystanku autobusowego.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – W wykazie ujęte zostały tylko przystanki na drogach 
gminnych. Tam jest droga powiatowa, czyli ona znajdzie się w uchwale Zarządu 
Powiatu.  

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

 
f) Projekt uchwały w sprawie: zmiany planu pracy Rady Miejskiej                                

w Opocznie na rok 2015.   
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

g) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora MDK                  
w Opocznie /Pani Lidia Stanek/.  

Pismo skarżącej, które wpłynęło w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 11                   
do protokołu.  

Komisja została poinformowana, że Komisja Oświaty przygotuje projekt 
uchwały na sesję. 
 
 
Adn. 6.  

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Radna Jadwiga Figura – zgłasza następujące potrzeby: 
- wyciąć krzaki przy ul. Piłsudskiego 52, naprzeciw cmentarza przy                             
ul. Moniuszki i na Osiedlu Ustronie; 
- podjąć działania w celu likwidacji wysypiska śmieci naprzeciw                                    
ul. Słowackiego przy ul. Piotrkowskiej /prywatna posesja/; 
- j/w za TOTOLOTKIEM przy ul. Piotrkowskiej za kwiaciarnią; 
- wiedza komu zgłaszać sytuacje z bezdomnymi psami w weekendy                               
i w godzinach popołudniowych.  
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Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – Może budynek OPS przenieść do 
budynku na Placu Kilińskiego? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Ten budynek stanowi własność OSP. 
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący - Dlaczego ich finansujemy? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Budynek sami utrzymują,                                         
my finansujemy tylko bieżące utrzymanie.  
 
 
Z pozostałymi opisowymi materiałami sesyjnymi Komisja zapoznała się.  
Stanowią one załączniki do protokołu z sesji Rady Miejskiej w dn. 29 kwietnia 2015r.  
 
 
 
 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.25 
 
 
 
 
 
 
 

                               Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała                                         Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i 
Przestrzegania Prawa 

 
Bogumiła Kędziora                                                             Alicja Szczepaniak      
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