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  PROTOKÓŁ NR 6/16 

z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

w dniu 23.06.2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Irena Przyborek- Przewodnicząca Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik 1do protokołu. 

Lista  obecności zaproszonych gości  stanowi załącznik 2 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 3 do protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w kwietniu i maju 2016r. 

2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2015r. 

3. Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym w roku 2015. 

4. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2015. 

5. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych. 

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

Irena Przyborek- Przewodnicząca Komisji - otworzyła posiedzenie Komisji i powitała 
wszystkich obecnych. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę w porządku posiedzenia 
/załącznik nr 4 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 

Ad.1.   

Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w kwietniu i maju 2016r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu  Nr 4/16 z dnia 20.04.2016r. i Nr 5/16 z dnia 
12.05.2016 były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj 
były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
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Przewodnicząca zapytała, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca kwietnia. 

Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
4/16 z dnia 20 kwietnia 2016r. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca maja. 

Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
5/16 z dnia 12 maja 2016r. 

Ad.2. 

Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2015r. 

Andrzej Kopania-  Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie- przedstawił sprawozdanie 
finansowe Spółki za 2015r. /załącznik nr 5 do protokołu/. 

Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie- przedstawiła 
sprawozdanie finansowe Spółki ZGM za 2015r. /załącznik nr 6 do protokołu/.   

Jarosław Jurowski – radny- Czy są dłużnicy? Jak wygląda sytuacja, bo nie widziałem 
tego w sprawozdaniu. 

Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie- Dług za 2015r. wzrósł 
jedynie o 17 tys., dlatego też wskaźnik ściągalności podniósł się do 97%. 

Janina Ziębicka – PGK Sp. z o.o. w Opocznie- przedstawiła sprawozdanie finansowe 
Spółki PGK za 2015r. /załącznik nr 7 do protokołu/. 

Jan Wojewódzki- sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Mam zgłoszenie od mieszkańców, 
że w dniu 1 czerwca straż nie mogła pobrać wody z hydrantu w Bukowcu 
Opoczyńskim. Druga sprawa dotyczy śmieci. Czy możliwy jest odbiór dwa razy w 
miesiącu? W okresie letnim śmieci, które długo leżą nieprzyjemnie pachną. 

Janina Ziębicka – PGK Sp. z o.o. w Opocznie- Za każdym razem zabieramy każdą 
ilość śmieci. Jeżeli chodzi o podwójny wywóz śmieci to zależy już od Urzędu. Urząd 
musi podjąć taką decyzję. 

Janusz Mlonka- PGK Sp. z o.o. w Opocznie- Przegląd hydrantów robimy dwa razy w 
ciągu roku. Na terenie miasta i gminy mamy ich ponad 2 tys., a pracowników w PGK 
niewielu. Ciężko by było kontrolować nam je częściej. Nie kojarzę, abyśmy mieli 
zgłoszenie od straży, ale sprawdzimy to i naprawimy. 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania finansowe za 2015 rok Spółek: MPK, 
ZGM i PGK. 
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Ad. 3. 

Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym w 
roku 2015.  

Bożena Pec – Księgowa Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”- przedstawiła 
sprawozdanie z wykonania budżetu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie 
/załącznik do wykonania budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do protokołu z XXII 
sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

Adam Grabowski- Dyrektor Muzeum Regionalnego- przedstawił sprawozdanie z 
wykonania budżetu Muzeum Regionalnego w Opocznie /załącznik do wykonania 
budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

Zdzisław Miękus- Dyrektor Miejskiego Domu Kultury- przedstawił sprawozdanie z 
wykonania budżetu Miejskiego Domu Kultury w Opocznie /załącznik do wykonania 
budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

Katarzyna Wrzosek- Księgowa Miejskiej Biblioteki Publicznej- przedstawiła 
sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie 
/załącznik do wykonania budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do protokołu z XXII 
sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

Ad. 4. 

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2015. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła informacje na temat wykonania budżetu 
Gminy za rok 2015 /załącznik do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z 
dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. 5.  

Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Janina Ziębicka – PGK Sp. z o.o. w Opocznie- przedstawiła informację na temat stanu 
sanitacji Gminy Opoczno /załącznik nr 8 do protokołu/. 

Anna Zięba- z-ca Burmistrza- Która część gminy jest najmniej skanalizowana? 
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Janusz Mlonka- PGK Sp. z o.o. -  Do skanalizowania pozostały nam miejscowości 
należące do zlewni Bielowice ( miejscowości: Bielowice, Sołek, Zameczek), zlewnia 
Antoniów ( Antoniów, Ziębów, Kraśnica, Modrzewek) oraz miejscowości Janów 
Karwicki, Adamów, Karwice, Sielec, Stużno, Stużno Kolonia, Kruszewiec Wieś. 
Skupiliśmy się, aby najpierw dokończyć te rozpoczęte, a później zacząć nowe. 
Określiliśmy, że do roku 2030 wybudowalibyśmy 22 km tych sieci i określiliśmy, że 
koszty wyniosą ok. 11 mln. 

Krystyna Rytczak- sołtys Libiszów Kol.- W tym tygodniu sołtysi otrzymali decyzje w 
sprawie podwyżek za śmieci. Mieszkańcy pytają co z tym, którzy zapłacili za rok z 
góry. 

Barbara Bak- Skarbnik Gminy- Podwyżka obowiązuje wszystkich i osoby, które 
opłaciły do końca roku, te pół roku muszą uzupełnić. 

    

Ad. 6. 

Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej w Opocznie. 

A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy 
Opoczno za 2015 rok. 

Barbara Bak- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 9 do 
protokołu/. 

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

b) udzielenia absolutorium dla Burmistrza Opoczna. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

c) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
dla Gminy Opoczno na lata 2016-2018. 

Tomasz Łuczkowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 11 
do protokołu/. 

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

d) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału RiGG- przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 12 do protokołu/. 
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Komisja głosami: za- 5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

e) zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno w 
trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału RiGG- przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 13 do protokołu/. 

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

f) uchylenia uchwały Nr XX/204/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 
kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 14 do protokołu/. 

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

g) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 15 do protokołu/. 

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

h) uchylenia uchwały Nr XX/205/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 
kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 16 do protokołu/. 

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

i) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 17 do protokołu/. 
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Komisja głosami: za- 5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

j) określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 18 do protokołu/. 

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

k) Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Opocznie przy ul. 
17-stycznia. 

Komisja nie otrzymała projektu uchwały ze względu na trwające prace nad 
dokumentem. 

l) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 
Opoczno. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
19 do protokołu/. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- Będzie autopoprawka: § 2 stanie się § 2.1 i 
zostanie dopisany § 2.2 w brzmieniu: „Wykonanie prawa pierwokupu następuje na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami”. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

m) uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016-2020. 

Anna Sady- pracownik Wydziału PKSiFE- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 
20 do protokołu/. 

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

n) oceny aktualności studium i planów miejscowych w Gminie Opoczno. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
21 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach. 
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Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
22 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

p) rozpatrzenia uwag, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta 
Opoczno. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
23 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

q) powołania komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Opoczno. 

Tomasz Łuczkowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 24 
do protokołu/. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

     r) zaniechania realizacji inwestycji. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 25 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

r) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 26 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

s) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 27 do 
protokołu/. 

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

Jarosław Jurowski- radny- Wspomniała Pani o zatrudnieniu nad Zalewem ratowników. 
Niezbędne jest również, moim zdaniem ,zatrudnienie kogoś kto będzie dbał o czystość 
i ogólny porządek nad Zalewem. Sprzątał, pilnował opróżniania koszy na śmieci, 
konserwował stoliki, ławki oraz parasole. Taki ktoś na wzór dozorcy. Może to być 
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pracownik interwencyjny, ale odpowiedzialny, który zatroszczy się o teren wokół 
Zalewu. Mogłoby to być tylko na okres wakacyjny np. na pół etatu. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Zalew cały czas jest w rozruchu. Poprzedni 
rok pokazał nam jak bardzo jest potrzebny dla mieszkańców miasta. Obecnie w 
naszym mieście odbywa się coraz więcej imprez sportowych nie tylko nad zalewem, 
ale również na Orlikach. Zastanawiamy się wraz z Burmistrzami nad utworzeniem 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który skupiałby wszystkie wydarzenia 
sportowe oraz basen w jednym miejscu. Temat do przemyślenia i przeanalizowania. 

Elżbieta Dorocińska-radna- Chciałabym wrócić do wydarzenia jakie miało miejsce  
nie tak dawno temu, a mianowicie do Opoczyńskiego Oberka. Dlaczego akurat 
wybrano taki termin? Dlaczego nie angażowano naszych ludzi? Koła gospodyń chętne 
były udzielić pomocy. Dlaczego instruktorzy tańca byli z zewnątrz. Mamy przecież w 
mieście dwa zespoły ludowe, które wspaniale znają oberek. Kieruję te uwagi na 
przyszłość, ponieważ myślę, że będzie to impreza cykliczna. 

Tomasz Łuczkowski- Sekretarz Miasta- Z całym szacunkiem, ale nie zgadzam się z 
uwagami Pani radnej. Projekt napisany był do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i jego ramy były ściśle wytyczone. Dlaczego taki termin? Ciężko na to 
pytanie odpowiedzieć. Mamy na ten okres zaplanowanych wiele imprez, których nie 
da się połączyć. Jeśli chodzi o instruktorów to prowadziliśmy rozmowy z Tramblanką, 
która nam odmówiła.  

Elżbieta Dorocińska-radna- Chciałam tylko przekazać odczucia mieszkańców. Nie 
miałam nic złego na myśli. Byłam w Bukowcu Opoczyńskim i było tam niewiele 
osób. 

t) zmiany uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 
2014r. w sprawie: ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej 
w Opocznie. 

Tomasz Łuczkowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 28 
do protokołu/. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

B) Apel Rady Miejskiej w Opocznie do Prezydent Warszawy Pani Hanny 
Gronkiewicz- Waltz /załącznik nr 29 do protokołu/. 

Komisja przyjęła propozycję Apelu do wiadomości. 

Dodatkowe materiały jakie otrzymali Radni stanowią załączniki nr 30 i 31 do 
protokołu.  

Ad.7. 

 Zapytania i wolne wnioski. 
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Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.25 

 

Protokołowała                                   Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, 

Alicja Firmowska                         Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

 

Bogumiła Kędziora                                          Irena Przyborek 


