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PROTOKÓŁ NR 6 
z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
w dniu 22 czerwca 2015 r. 

 
 

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 Protokołów z posiedzenia komisji w kwietniu i maju 2015 r. 
2. Spółki gminy i ich sprawozdanie finansowe za 2014 r. 
3. Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym gminy 

Opoczno w roku 2014 r. 
4. Wykonanie budżetu gminy w roku 2014. 
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 – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji.  
 

  
Adn. 1.  

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w kwietniu 2015r. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 5 z dnia. 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 – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia z kwietnia 2015 r. 

 
 
Adn. 2.  
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Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w maja 2015r. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 5 z dnia. 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 – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia z maja 2015 
 

Adn. 3. 
           Spółki gminne i ich sprawozdanie finansowe za 2014 r. 
 

a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie 
 
 

Jacek Pacan-prezes PGK- przedstawił sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Opocznie/ zał. nr 2. do Protokołu. Przedstawił stan 
zatrudnienia w PGK który wynosi 135 osób. Przychód z działalności wyniósł około 13 
milionów złotych. Niewielki spadek przychodów nastąpił w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Opocznie o 1,3 %. W 2014 r. wzrosły koszty w porównaniu z 2013 r. 
o 1,4%. Koszty zwiększyły się za przyczyną wzrostu podatku od nieruchomości o 
45%. W 2014 r. powiesiliśmy koszty zakupu środków trwałych i wyrobów gotowych o 
kwotę 4 miliony złotych. Został zakupiony samochód  do wywozu odpadów.  
Poczynione został takie inwestycje jak: budowa sieci wodociągowej na ulicy 
Przemysłowej, budowa kanalizacji, budowa zlewni w Ogonowicach i Dzielnej, 
modernizacja oczyszczalni ścieków, przebudowa odcina sieci wodociągowej. 
Wynik finansowy zamknął się stratą finansową, spowodowane było to zapłata dużej 
kwoty podatku od nieruchomości. To był trudny rok dla spółki. Budowa kanalizacji 
trwa nadal. Jesteśmy pewni, że zakończy się sukcesem. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Chciałam zapytać o kwestię 
wysypiska? 
Jacek Pacan-prezes PGK- Wysypisko jest czynne. My jako zakład podjęliśmy decyzję 
na regionalną instalację unieszkodliwiania odpadów. Nie posiadamy statutu 
sortowania odpadów, kompostowania. Zmieszane odpady muszą trafić na linię 
sortowania odpadów. Przepisy mocno się zmieniły powstała regionalna działalność 
unieszkodliwiania odpadów. Nasz zakład nie posiada takich standardów. Jesteśmy po 
otwarciu dwóch przetargów, oferty są dwie. Jesteśmy w trakcie zmian prowadzenia 
działalności . Pozwolenie na budowę składowiska trwało 9 miesięcy. Nie mamy 
wpływu na termin wydania decyzji. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Wydaliśmy ogromne pieniądze na 
wywóz odpadów i wywozimy odpady do Rawy Mazowieckiej. 
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Jacek Pacan-prezes PGK- Tak niestety jest. Nikt wcześniej  nie miał takiej wiedzy, że 
przepisy pójdą, aż tak do przodu. To są drogie inwestycje na przebudowę zakładu. To 
nie jest tak, że my nic na tym nie zarobimy. Zmieszane odpady musza być wydawane 
do Radomska. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Chciałam jeszcze zapytać o targowisko 
są straty? 
Janina Ziębicka-  PGK- Zmniejszyła się liczba handlujących . 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Jaki to procent? 
Janina Ziębicka-  PGK- Przygotujemy taką informację na sesję sierpniową. 
Jadwiga Figura-radna- Chciałam zapytać o kary umowne i o zadłużenie firmy 
OPTEX-u. Co zostało rozliczone, a co umorzone? 
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Jesteśmy w trakcie rozstrzygania sporów w sądzie. 
Jacek Pacan-prezes PGK- Jesteśmy na drodze sądowej z OPTEX-em, chodzi o 
bezumowne użytkowanie gruntów. Trwa spór i jeszcze potrwa, proponujemy ugodę, 
ale oni odmawiają. Radni poprzedniej kadencji wiedzą, że rozmowy są trudne. 
OPTEX twierdzi, że kanały  są ich i żądają pieniędzy za użytkowanie. Chcemy 
porozumieć się z nimi bez sądu. Państwo też mogą zdecydować czy zadłużenie 
umorzyć czy nie? 
Robert Grzesiński-radny- Mnie niepokoju kwestia targowiska. Dlaczego targowisko 
przynosi straty. Targowisko stoi tak jak stało i nic się na  nim nie zmienia. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Mnie chodzi o to, że pracownicy PGK 
muszą sprzątać po handlujących. Ludzie myślą, że jak zapłacą parę złotych to 
wszystko im wolno. 
Jacek Pacan-prezes PGK- To kwestia, że nie uczymy. 
Anna Wolowska-radna- W jaki sposób egzekwuje się koszty ? 
Janina Ziębicka-  PGK-   Zakręcamy wodę, ludzie przychodzą płaczą, składają 
podanie na rozłożenie zaległości na raty. 
Krzysztof Grabski-Zastępca Przewodniczącego Komisji-  Chodzi mi o pkt. 3 Zyski i 
straty . Z czego są te kwoty? 
Janina Ziębicka-PGK- To są rachunki obce. 
Jadwiga Figura-radna- Chodzi mi o przetargi. Piszę tam kwota -300%. 
Janina Ziębicka-PGK- To było na początku roku. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Jaki procent budowy jest zapłacony na 
budowę oczyszczalni? 
Jacek Pacan-prezes PGK- 50% 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji-  Termin zakończenia prac budowlanych 
to październik 2015 r. 
Robert Grzesiński-radny- Chciałbym zapytać panią burmistrz Ziebę o targowisko, 
dokładniej o rewitalizację targowiska ? 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza- Na dzień dzisiejszy nie ma środków na rozwój 
obszarów wiejskich. Z tego co wiem będą pieniądze z PROGU. Po sesji czerwcowej  
odbyło się spotkanie dotyczące remontu bazaru przy ul. Piotrkowskiej, jesteśmy na 
etapie projektu remontu i hali. Nie ukrywam, że jest z tym problem. Są też sceptycy 
dotyczące remontu, są też osoby, które sprzeciwiają się z powodów finansowych, będą 
one przeniesione, lub umowa z taka osobą zostanie rozwiązana. Na sierpniowej sesji 
wrócimy do tematu. 
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Robert Grzesiński-radny-  Relacje między Urzędem Miejskim, a Urzędem 
Marszałkowskim są dosyć chłodne. Może spojrzeliby na nas przychylniejszy okiem? 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza- Spotkania z panem Arturem Bagińskim są częste. 
Panowie burmistrzowie byli, rozmowy trwają. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Zarząd Marszałkowski jest przychylny. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza- Ta cisza może wynikać z tego, że harmonogram 
prac będzie w październiku. 
Zbigniew Badowski-Komendant Straży Miejskiej- Chciałem podziękować panu 
Pacanowi za współpracę. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza-  Jesteśmy na etapie zakończenia prac związanych z 
budową kanalizacji. Proszę o informację pana Pacana. 
Jacek Pacan-prezes PGK- Wysyłamy pismo o oddaniu do użytku kanalizacji. 
Będziemy stosować przymus do podłączania się. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
b) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Opocznie 

 
Andrzej Kopania-prezes MPK- Przedstawił sprawozdanie z działalności/ załącznik nr 
3 do Protokołu/.  Spółka prowadzi działalność na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych . Spółka zatrudnia 37 pracowników. Spółka przewozi rocznie 950 tys. 
pasażerów. Wydano 1130 biletów uczniowskich. Wykonano rocznie 74 tys. km. 
Wynik finansowy jest ujemny. Strata była znacznie niższa niż roku poprzedniego. 
Przychody wzrosły o 0,9%. Największy wzrost nastąpił na usługach reklamowych. 
Spółka sprzedała 3 zużyte autobusy po cenie recyklingowej, spółka zawarła umowę 
leasingowa na zakup 3 autobusów. 
Jadwiga Figura-radna-  Chciałam zapytać o kursy autobusów na przystanek Opoczno-
Południe. Wiem, że były straty, jak jest teraz? 
Andrzej Kopania-prezes MPK- Ograniczyliśmy część przejazdów z powodu niskiej 
opłacalności. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza- Myślę, że nie chodzi tylko straty, bo inne kursy też 
przynoszą straty. Była jedna interwencja dotycząca przejazdu. W naszej ocenie nie jest 
to potrzeba społeczna. Była delegacja trzech osób, ale dotyczyło połączenia 
kolejowego do Warszawy. Chciałabym zapytać zmniejszenie strat w wyniku 
przychodu . W jaki sposób MPK uzyskało0 ten przychód? 
Magdalena Nowacka- księgowa MPK-  Strata jest mniejsza. Najgorsza była sytuacja w 
2012 r. gdy gmina nie była w stanie zapłacić zaległej faktury. 
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Gmina straty pokryła. 
Krzysztof Grabski-Zastępca Przewodniczącego Komisji- Kiedy spółka zacznie 
zarabiać? 
Andrzej Kopania-prezes MPK- Kiedy gmina zacznie płacić. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza- Uzupełnienie słów pana prezesa. To wina gminy  
Krzysztof Grabski-Zastępca Przewodniczącego Komisji-  Każde przedsiębiorstwo 
powinno być postawione na zyski. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza- Nie każde. Spółka ta jest non-profit, czyli nie 
zawsze uzyskuje przychody. 
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Jadwiga Figura-radna-  Chciałabym zapytać o dowóz dzieci na basen? 
Andrzej Kopania-prezes MPK- Każda szkoła sama sobie zamawia autobus. Więcej na 
ten temat może powiedzieć Naczelnik Oświaty. 
Anna Wolowska-radna- Mam prośbę odo burmistrza o zwiększenie kursów autobusów 
na Stację Opoczno-Południe. Jakby więcej było takich pism to może jakaś firma 
prywatna by się zainteresowała. Możemy rozstrzygnąć to w drodze przetargu. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza- Takie kroki zostały już poczynione. Była prośba do 
pana Miązka o wywieszenie informacji w miejskim biuletynie. 
Zbigniew Badowski-Komendant Straży Miejskiej- Mam okazję być na Stacji sześć 
razy w miesiącu, gdzie w weekendy jest najwięcej osób. Większość jednak przyjeżdża 
samochodami. Zdarza się, że jedni drugich zabierają, może dwie, trzy osoby szły na 
pieszo. 
Anna Wolowska-radna-  Jest interwencja i trzeba to rozstrzygnąć. 
Jadwiga Figura- Byliśmy na miejscu i stała jedna osoba. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
c) Zakład Gospodarki  Komunalnej w Opocznie 

 
Ewa Wołąkiewicz- Główna Księgowa ZGM- przedstawiła sprawozdanie z działalności 
Zakładu Gospodarki Komunalnej./załącznik nr 4 do Protokołu/. Przychody z usług 
wyniosły 2 miliony złotych. Koszty działalności wzrosły o 6%. Spółka odnotowała 
dodatni wynik finansowy. Zobowiązania spółki zmniejszyły się. Zakład Gospodarki 
Komunalnej zatrudnia 38 osób. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Chciałabym zapytać o płatności za 
mieszkania? 
Ewa Wołąkiewicz- Główna Księgowa ZGM- Należności te wzrosły o 111 tys. zł. Jest 
to tendencja stała, zmalało zadłużenie. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza- Ile wyniósł przychód związane z konserwacją 
oświetlenia ulicznego? To zadanie jest na czas określony. Jaki odpis na zadłużenie 
czynszowe? 
Ewa Wołąkiewicz- Główna Księgowa ZGM- Odpisy aktualnie wynoszą 309 tys. zł  
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza- Nie odnosząc się do PGK bo ta spółka inaczej 
działa. ZGM w 2012 i 2013 roku borykał się  z problemami finansowymi. W mojej 
ocenie rok 2014 był niebezpieczny, brakuje 400 tys. zł. W latach ub. Spółka radziła 
sobie jak mogła, co spowodowało, że ZGM był winny spółdzielnią  800 tys. zł. W 
2016 r. w sezonie zimowym znowu zapłacimy pieniędzmi mieszkańców na ul. 
Przemysłowej gdzie zadłużenie jest największe 
Ewa Wołąkiewicz- Główna Księgowa ZGM- Przekażę uwagi pani prezes. 
Jadwiga Figura-radna Główna -  Chciałbym zapytać o zatrudnienie? 
Ewa Wołąkiewicz- Księgowa ZGM- Nie zmieniło się. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
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Ad.4. 
       Wykonanie budżetu  w instytucjach kultury i zakładzie budżetowym  
        Gminy Opoczno w roku 2014. 
 

a) Muzeum Regionalne w Opocznie 
 
Tomasz Łuczkowski- dyrektor Muzeum Regionalnego- Przedstawił sprawozdanie z 
działalności Muzeum Regionalnego /załącznik nr 5 do Protokołu/. Przedstawił 
wykonanie budżetu, wydatków np. na czujkę przeciwpożarniczą. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji-  Podziękowała za organizację różnych 
wystaw, wernisaży. 
Jadwiga Figura-radna-  Jak wygląda sytuacja z podłączeniem ciepła ? 
Tomasz Łuczkowski- dyrektor Muzeum Regionalnego- Istnieje możliwość 
przyłączenia gazowego. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Czy Muzeum ma jakieś problemy 
finansowe? 
Tomasz Łuczkowski- dyrektor Muzeum Regionalnego-  Jedynym problemem jest 
awaria systemu antywłamaniowego i antypożarowego. 
Jadwiga Figura-radna-  Chciałam podziękować za chorągwie. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

b) Biblioteka Publiczna w Opocznie 
 
Andrzej Śliwka- Dyrektor Biblioteki Publicznej- Przedstawił sprawozdanie Biblioteki 
Publicznej z działalności za rok 2014 r./ załącznik nr 5 do Protokołu/. Najwyższe 
koszty jakie poniosła Biblioteka to koszty personalne. Zostały zakupione komputery w 
bibliotece głównej. Jeżeli chodzi o remonty-została wykonana na kwotę 415 zł 
zabezpieczająca instalację. 
Jadwiga Figura-radna-  Ogłaszał pan Targi Książki jaka była frekwencja? 
Andrzej Śliwka- Dyrektor Biblioteki Publicznej-  Frekwencja była niewielka, raczej 
przeważały osoby nieletnie. Jeżeli chodzi o remont to był przeprowadzany. Proszę o 
planowanie budżetu na przyszły rok. Biblioteka nie jest przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych. Prosiłbym o wsparcie projektu modernizacji biblioteki. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji-  Czy coś wiadomo o rewitalizacji? 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna- Tak jak mówiłam, część miasta zostanie 
zrewitalizowana , plac Kościuszki na cele mieszkalne i użytkowa. Rewitalizacja 
nastąpi na bazaru przy ul. Piotrkowskiej. Województwo łódzkie dostanie pieniądze, 
głównie Łódź i miejscowości ościenne. 
Jadwiga Figura-radna-  Jaka jest możliwość pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-  Pieniądze z WFOŚiGW będą na 
rewitalizację ul. Staszica. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
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c) Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” 
 
Katarzyna Derewęda-Jankowska- dyrektor Krytej Pływalni- Poprosiła o 
przedstawienie sprawozdania finansowego panią Pec księgową pływalni./załącznik nr 
5 do Protokołu/. 
p. Pec- księgowa Krytej pływalni- Przedstawiła sprawozdanie z działalności pływalni 
za rok 2014. Otrzymaliśmy dotację na wymienienie systemu fiskalnego pływalni. 
Zostało zlikwidowane solarium gdyż nie było rentowne. Jeśli chodzi o przychody ze 
szkół wyniosły 99.033 zł, klubów sportowych 9 tys. zł, ze sprzedaży karnetów 143 tys. 
zł. Wpływy z wynajmu wyniosły około 16 tys. zł. Koszty były mniejsze. Nastąpiła 
zmiana dla części pracowników polegająca na zmianie z umów o pracę na umowę 
zlecenie. W 2014 r. nie było przeprowadzonych większych remontów. 
Jadwiga Figura-radna-  Chciałabym zapytać czy rodziny korzystają z Karty Dużej 
Rodzimy? 
p. Pec- Frekwencja na basenie jest bardzo niska. W ciągu trzech lat sprzedaż spadła o 
130 tys. zł. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Musicie zastanowić się może nad 
ulepszeniem oferty. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
 

d) Miejski Dom Kultury w Opocznie 
 
Zdzisław Miękus-p.o. Dyrektora MDK- Jestem najkrótszym stażem dyrektorem, 
poproszę o przedstawienie sprawozdania p. Bożenę Dąbrowską główną 
księgową./załącznik nr 5 do Protokołu. 
Bożena Dąbrowska-księgowa MDK-przedstawiła sprawozdanie z działalności MDK 
za rok 2014 r. 
Jadwiga Figura-radna-  Instrumenty w MDK są częściowo zepsute rodzice się skarżą, 
czy został przeprowadzony remont, drugie moje pytanie o Uniwersytet Trzeciego 
Wieku? 
Zdzisław Miękus-p.o. Dyrektora MDK- UTW korzysta z dużej Sali, chcemy przenieść 
Do mniejszej sali, bo w większej będą odbywać się sesję Rady Miejskiej i koncerty. 
Jeżeli chodzi o instrumenty to są one sukcesywnie naprawiane. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Czy jest gwarancja naprawy dachu, 
ktoś powinien za to brać odpowiedzialność. 
Zdzisław Miękus-p.o. Dyrektora MDK- Wybieramy firmę najtańszą w drodze 
przetargu. Chcę wprowadzić zakaz wchodzenia na dach. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-  Jeśli chodzi o przetargi cena nie zawsze 
decyduje. Co do zamówień publicznych nie mam większych zastrzeżeń w naszym 
urzędzie. Głównie chodzi też o odbiór techniczny. Przekażę państwa wskazówki p. 
Snopczyńskiemu. 
Krzysztof Grabski-Zastępca Przewodniczącego Komisji- Czy termomodernizacja była 
razem z dachem? 
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Zdzisław Miękus-p.o. Dyrektora MDK-  Tak była. Nie ma gwarancji, że minęło pięć 
lat. 
Krzysztof Grabski-Zastępca Przewodniczącego Komisji-  Trzeba pilnować gwarancji. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza- Konserwacje są płatne, firmy mogą jeszcze na tym 
zarobić co wcześniej zepsuły. 
 

 Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad.5. 
       Wykonanie budżetu gminy w roku 2014. 
 

Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przestawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 
2014./załącznik nr 5 do Protokołu/. 

  
Komisja przyjęła do wiadomości informację. 

 
 

Ad.6. 
      Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
 
a) Stan sanitacji  Gminy Opoczno (perspektywy inwestycyjne) 

 
Jacek Pacan-prezes PGK- Przedstawił stan sanitacji w gminie Opoczno/załącznik nr 6 
do Protokołu/. Przedstawił informację dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków. 
p. Mlonka-pracownik PGK- Przekazaliśmy informację jakie są wskaźniki 
zagęszczenia terenu. Mam mapę gdzie kanalizacja została już podłączona. Przedstawia 
mapę. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- W Libiszowie ile domów się 
podłączyło? 
p. Mlonka-pracownik PGK- 70% 
Andrzej Pacan- radny- Chodzi mi o Bielowice, czy można się podłączyć bez budowy 
oczyszczalni. 
Irena Przyborek-radna- Chciałabym zapytać o wsie Ziębów , Kraśnica. 
Jacek Pacan-prezes PGK- Może w przyszłym roku. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
  

b) Wyrażenie zgody na podwyższenie hipoteki. 
 
Jacek Pacan-prezes PGK-  Wystąpił o podwyższenie kwoty hipoteki/załącznik nr 7 do 
Protokołu. Zaznaczył, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi chce zabezpieczenia finansowego. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-   Słowo wyjaśnienia. Pan burmistrz złożył 
do mnie wniosek o  zaciągnięcie pożyczki na podwyższenie hipoteki. Po 
przeprowadzeniu przetargu nastąpiła pewna oszczędność. Pozytywnie oceniam 
działanie spółki. 
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Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła uchwałę w sprawie 
podwyższenia hipoteki. 
 

c) Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
 
 

Jacek Pacan-prezes PGK- Przedstawił wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń 
wodociągowych i rządzeń kanalizacyjnych/załącznik nr 8 do Protokołu/.  
p. Mlonka-pracownik PGK-  Będziemy składać wniosek o wdrożenie planu 
taryfowego. Taryfa ta zaczyna się, już w 2015 r. Plan podzielony jest na poszczególne 
inwestycje 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-  Chodzi o odcinek Opoczno-Piotrków 
Trybunalski? 
p. Mlonka-pracownik PGK-  Chodzi o odcinek na Górach Januszewskich.  
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-  Chciałam zapytać o ZSS nr 3 czy była 
robiona tam kanalizacja? 
p. Mlonka-pracownik PGK-   Wybijanie wody głównie następuje na ul. Kopernika. Ze 
ZSS nr 3 nie ma problemu. 
Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- Czy Wola Załężna jest podłączona? 
Jacek Pacan-prezes PGK-  Nie. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-  Po ostatniej sesji odbyło się spotkanie 
między przedstawicielami PGK, mną i Panem Piotrem Telusem z Panią 
Wieruszewską. Proponowany projekt krótkiego odcinka kanalizacji bez 
przekopywania, na który Pani Wieruszewska się nie zgadza.  
 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 zatwierdziła wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
 
d) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Opoczno za 2014 r. 
 
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z 
wykonania budżetu  Gminy Opoczno za rok 2014/załącznik nr 9 do Protokołu/. 
 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła sprawozdanie 
finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2014 r. 
 
e) Wyrażenie zgody na realizację projektu p.t. „Edukacja przedszkolna na  

Dobry start”. 
 

Magdalena Jarzębowska-pracownik Wydziału PKSiFE- przedstawiła projekt 
uchwały/załącznik nr 10 do Protokołu/. 
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Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 wyraziła zgodę na realizację 
projektu p.t. „Edukacja przedszkolna na Dobry start”. 
 
f) Udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej. 

  
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 przyznała dotację dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej. 

 
            g ) Udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy 

 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 przyznała dotację dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy 
 

             h ) Udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu 
 

 Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 przyznała dotację dla    
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu 
 

            i) Udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie 
 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyznała dotację dla    
Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie 
 

            j) Udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie 
 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 przyznała dotację dla    
Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie 
Projekt uchwał dotyczących przyznania dotacji znajduję się w załączniku nr 11 
do Protokołu. 
 
k) Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata                          
2015-2029. 
 
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej gminy Opoczno na lata 2015-2029/załącznik nr 12 do 
Protokołu. 
 

          Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła zmiany w                                
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata   2015-2029 
 
           l) Zmiany w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015 r. 
 
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały  o zmianie budżetu 
gminy na 2015 r./załącznik nr 13 do Protokołu/. W dziale oświaty wydatki zwiększą 
się o 6 tys. zł. Poinformowała o oszczędnościach finansowych dotyczące budowy 
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ronda przy ul Biernackiego. Nastąpiły zmiany w budżecie dla poszczególnych 
jednostek. 
Anna Wolowska-radna- Czy wykup terenu pod żłobek jest razem z naniesieniami? 
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Tak 
Jadwiga Figura-radna- Chciałabym zapytać o redukcję zatrudnienia w przedszkolu? 
Marek Ziębicki-naczelnik Wydziału Oświaty- Doszliśmy do wniosku, że jest przerost 
zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w ZSS nr 1. Ustaliliśmy, że zostanie 
zwolnionych 8 pracowników. W ZSS nr 2 jedna pani otrzymała wypowiedzenie z 
pracy. W Januszewicach dwie panie. 

 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła uchwałę o Zmianach 
w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015. 
 
ł) Określenie terminów, sposobu zgłaszania kandydatur na członków, 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. 
 
 

Katarzyna Sudzius-Bobrek- pracownik ZSSiOL- przedstawiła  terminy, sposób 
zgłaszania kandydatur na członków, powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego/załącznik nr 14 do 
Protokołu/ 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-  Jaki jest termin zgłaszania? 
Katarzyna Sudzius-Bobrek- pracownik ZSSiOL- 14 dni 
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła Określenie terminów, 
sposobu zgłaszania kandydatur na członków, powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 
 
m) Nadanie nazwy ulicy prowadzącej do przystanku na Centralnej 
Magistrali Kolejowej. 
 

Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-  Przedstawiła projekt uchwały o nadaniu 
nazwy ulicy/załącznik nr 15 do Protokołu/. Osoby z poza Opoczna mają problem z 
trafieniem na miejsce ponieważ np. nawigacja samochodowa nie wskazuje miejsca 
docelowego. Dlatego proponujemy ul. Południową. 
 
    Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła do wiadomości 
 
        n) Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości i                    
bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 
stanowiących własność Gminy Opoczno niezbędnych do poprawienia warunków 
zabudowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami 
wielorodzinnymi, których ustanowiono odrębne własność co najmniej jednego 
lokalu. 
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Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-   Przedstawiła uchwałę/załącznik nr 16 do 
Protokołu/. Podkreśliła, że uchwała ta jest po to by pomóc wspólnotom 
mieszkaniowym. Zgodnie z przepisami Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. 
Krzysztof Grabski-Zastępca Przewodniczącego Komisji- Mam pytanie czy Wspólnoty 
jak otrzymają grunt, nie zechcą sprzedać i to z dużym zyskiem? 
Jadwiga Figura-radna- Chodzi o ustalenie 90% bonifikaty. Mój blok Piotrkowska 59 
musieliśmy wystąpić o pozwolenie na ocieplenie bloku, bo chodnik jest nie nasz. 
Jacenty Lasota-naczelnik Wydziału RMiZP- Działka powinna mieć wszystkie 
elementy, by działka była odpowiednie użytkowana. 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-   Przytoczę art. 62 ustawy o 
gospodarowaniu gruntami, gdzie pisze, że jest możliwość roszczeń finansowych, a w 
art. 38 mowa jest o zbyciu gruntu bez przetargu. Mówimy tutaj o sprzedaży działki nie 
pod supermarket, ale np. pod plac zabaw dla dzieci.  
Jan Stępień-radny- Plany miejscowe powinny być zachowane, np. na drogę 
przeciwpożarową. 
Jacenty Lasota-naczelnik Wydziału RMiZP- Nie wszystko da się rozwiązać planami 
miejscowymi. 

 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła do wiadomości 

 
o) Określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  
     zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 
Danuta Popińska-inspektor ds. obsługi prawnej- Przedstawiła projekt uchwały/ 
załącznik nr 17 do Protokołu/. Uchwała ta ma zachęcać do podejmowania przez 
mieszkańców inicjatyw lokalnych. 
 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 3-pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały o określeniu trybu i szczegółowych kryteriach oceny wniosków o realizację  
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
 
            p) Utworzenie odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu 
                  Powiatowym w Opocznie w związku z planowanym referendum  
                   ogólnokrajowym. 
 
Danuta Popińska-inspektor ds. obsługi prawnej- Przedstawiła projekt uchwały/ 
załącznik nr 18 do Protokołu/. 
 
 Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0- przyjęła projekt uchwały dotyczący 
utworzenie odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu Powiatowym w 
Opocznie w związku z planowanym referendum  ogólnokrajowym. 
 
 
 
 
 



13 
 

                r) Uchwała zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania  
                      przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego 
                       w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 
 
 
Jacenty Lasota-naczelnik Wydziału RMiZP- Przedstawił projekt uchwały/ załącznik nr 
19 do Protokołu/. Przedstawił mapę pokazową dotyczącą tych zmian. Przedstawił 
uwagi do projektu uchwały. 
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Czy wszystkie uwagi pochodzą od jednej osoby? 
Jacenty Lasota-naczelnik Wydziału RMiZP- Tak 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza- Chciałabym zapytać odnośnie ul. Południowej, bo 
takiej ulicy nie ma w Opocznie? 
Jacenty Lasota-naczelnik Wydziału RMiZP-Nie ma. 
 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0- przyjęła projekt uchwały dotyczący 
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich 

                   

             Ad.7. 

                  Zapytania i wolne wnioski. 

Jadwiga Figura-radna- Złożyła wniosek Pani Marii Surmy o przyłączenie ciepła. 
Zgłosiła problem z dojazdem do nowej Biedronki położonej na ul. Piotrkowskiej. 
Prosiła o przycinkę drzew przy nowej Biedronce ponieważ gałęzie sięgają trakcji 
elektrycznej. Poprosiła Panią burmistrz Annę Ziębę o interwencję w sprawie 
gazyfikacji. 

Anna Suwara-mieszkanka Opoczna- Poruszyła temat Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Opocznie. Zarzuca błędy takie jak: problem braku raportów 
kasowych, wpłaty gotówki w kasie, sposób przekazania pieniędzy z ZGM-u w 
Opocznie. 

 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 13.30 
 
 
                                                                              Przewodnicząca Komisji Gospodarki  
                                                                              Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
                                                                               Przestrzegania Prawa 
                                                                               Alicja Szczepaniak 
Protokołował  
Andrzej Monik                                                                                       
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