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PROTOKÓŁ  NR 10/16 

z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

w dniu 25 października 2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września 2016 roku. 
2. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
3. Stawki podatkowe na rok 2017. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. 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 
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za- 3, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Ad.pkt.1 

Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września 2016 roku.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 8/16 z dnia 26 sierpnia 2016r., 
oraz Nr 9/16 z dnia 7 września 2016r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak 
również dzisiaj były dostępne 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    
z miesiąca sierpnia. 

Komisja głosami: za-3, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 8/16        
z dnia 26 sierpnia 2016r. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej     
z miesiąca września. 
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Komisja głosami: za-3, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 9/16            
z dnia 7 września 2016r. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – chciałbym poprosić o chwilę przerwy, abyśmy z 
Wydziałem Promocji mogli zaprezentować Państwu nasze nowe logo. Będzie to w formie 
kilkuminutowego filmu. 

Andrzej Śliwka – Doradca Burmistrza ds. Mediów i PR –  zaprezentował nowe logo Gminy 
Opoczno. 

Ad.pkt.2 

Informacja na temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

Edyta Krzysztofik- Kierownik ZSSiOL – przedstawiła informację na temat realizacji 
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Anna Pręcikowska – Skoczylas – Zastępca Dyrektora ZSS nr 3 w Opocznie – ZSS nr 3 w 
Opocznie od lat współpracuje ze szkołą w czeskim Opočnie. Organizujemy wspólne wyjazdy 
wakacyjne – raz w Polsce, a raz w Czechach. W tym roku obóz odbył się w Polsce w 
miejscowości Dąbki nad morzem. Wzięło w nim udział 46 dzieci tj. 28 uczniów z ZSS nr 3         
i 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w czeskim Opočnie. Celem naszego obozu było 
pokazanie uczniom jak spędzać czas wolny bez wszelkich używek. Odwiedziliśmy wiele 
ciekawych miejsc m.in. Koszalin, Kołobrzeg, Darłowo, park Edukacji i Rozrywki Leonardia 
w Krupach. Ponadto organizowane były konkursy, zabawy i festiwale piosenki obozowej, 
harcerskiej i szantowej. Przeprowadzaliśmy również zajęcia z profilaktyki uzależnień. 
Całkowity koszt organizacji obozu wyniósł 41.859,22 zł. Wysokość udzielonego wsparcia to 
35.000 zł. Za wszelką pomoc w imieniu swoim, dzieci oraz rodziców bardzo dziękuję. 

Wiktor Biernacki – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – nasze Towarzystwo zorganizowało 
pobyt dla grupy 35 dzieci w wieku od 8 do 16 lat pochodzących z rodzin o niskim statusie 
społecznym i ekonomicznym w Zakopanem. Kwalifikowaniem dzieci do wypoczynku 
letniego zajął się Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Podczas wypoczynku dzieci brały 
udział w licznych wycieczkach. Odwiedziły m.in. skocznie narciarską, Tatrzański Park 
Narodowy, Krupówki, Gubałówkę oraz Kraków. Całkowity koszt to 16.725 zł. Wysokość 
dofinansowania to 13.500 zł. W imieniu dzieci biorących udział w zorganizowanym 
wypoczynku bardzo dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie. 

Wiesław Wołkiewicz – radny – czy rodzice zgłaszali jakieś zastrzeżenia odnośnie organizacji 
wypoczynku lub transportu dzieci? 

Edyta Krzysztofik- Kierownik ZSSiOL – do nas nie wpłynęły żadne skargi. 

Krzysztof Grabski – radny – kto wybiera instruktorów? 

Wiktor Biernacki – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – my wybieramy kadrę instruktorską. 
Wszelkie wyjazdy zgłaszamy do kuratorium. Kadra jest wykwalifikowana. Zdarza się, że co 
roku jadą te same osoby. Ciężko jest znaleźć osoby, które pojadą z nami na zasadzie 
wolontariatu. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

Ad.pkt.3  
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 Stawki podatkowe na rok 2017. 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła informację na temat stawek 
podatkowych na rok 2017 /załącznik nr 5,6,7 do protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

Ad. pkt. 4  

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2015/16 oraz wyniki 
egzaminów zewnętrznych. 

Radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział Oświaty. Materiał 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

B) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy 
Opoczno, 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno /załącznik 
nr 5 do protokołu/. 

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

b) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze 
Gminy Opoczno, 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno 
/załącznik nr 6 do protokołu/. 

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

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno, 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno /załącznik nr 7 do 
protokołu/. 

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

d) uchylenia uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 
2016 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu roku 2016, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: 
zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2016 /załącznik 
nr 9 do protokołu/. 
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Jadwiga Figura – radna – termomodernizacja w ZZS nr 3 jest niezbędna. Jeżeli jej nie 
zrobimy, będziemy generować kolejne koszty.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – termomodernizacja będzie przeprowadzona w ramach 
programu PPP (Partnerstwa Publiczno Prywatnego)  i będzie obejmowała więcej placówek 
oświatowych oraz OPS. 

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

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029 /załącznik nr 9a do 
protokołu/. 

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

f) zmiany w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Opoczno na rok 2016 /załącznik nr 10 do protokołu/. 

Krzysztof Grabski – radny – dlaczego za likwidacją etatów w GZOPO nie wpłynęły 
dodatkowe pieniądze do budżetu? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – te oszczędności mogą być widoczne dopiero w przyszłym 
roku. Musieliśmy pokryć koszty odpraw dla pracowników. 

Jan Stępień – radny – jaki jest powód, że nie możemy przeprowadzić termomodernizacji 
szkół? Czy nie możemy starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej? Jeżeli nie damy 
pieniędzy na termomodernizację to będziemy musieli przeznaczyć je na opał. Likwidacja 
GZOPO też miała przynieść dodatkowe oszczędności.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy -  oszczędności z GZOPO będą widoczne dopiero w 
przyszłym roku. Jeśli chodzi o termomodernizację to przymierzamy się do programu PPP w 
ramach którego zrobione będzie 12 placówek oświatowych. Trwają przygotowania do tego 
programu, robimy audyty i sprawdzamy czy opłaca się nam przystąpić do PPP. 

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

g) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekty uchwał w sprawie  
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno /załącznik do protokołu nr 11 i 12/. 

Jarosław Jurowski – radny – zadałem sobie trud i poszukałem wyroki NSA, które są zupełnie 
inne niż Pan mówi. Uprawniają one gminy do pobierania opłat ze względu na ilość osób 
zamieszkujących dane gospodarstwo. Podobna uchwała zaskarżona przez RIO była w 
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Strykowie i RIO przegrało. Nie możemy zasłaniać się stwierdzeniem, że tak nakazuje nam 
NSA. Wyrok, o którym mówię, jest ze stycznia 2016r. 

Mariola Klimek – PGK – mam wyroki NSA z Gdańska i Łodzi, które mówią o tym, że 
uchwały podejmowane przez gminy w sprawie pobierania opłat od ilości osób w 
gospodarstwie domowym były podejmowane prawidłowo. Jeżeli Wojewoda tej uchwały nie 
uchylił to znaczy, że obowiązuje ona nadal. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – owszem, uchwała nadal obowiązuje. Jeżeli 
Państwo uważacie, że nie zmieniamy metody to dobrze. Naszą uchwałę w tej chwili RIO 
zaskarżyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyroku jeszcze nie ma. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – jaki jest powód zaskarżenia tej uchwały? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – chodzi o definicje gospodarstwa 
domowego i nieruchomości. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego nieruchomość nie 
jest jednoznaczna z gospodarstwem domowym. To są dwa odrębne pojęcia. 

Wiesław Wołkiewicz – radny – jaki jest czas dla sądu, żeby wydać wyrok? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – różnie, może być miesiąc, a może być i trzy 
miesiące. 

Mariola Klimek – PGK – jeżeli Sąd w Strykowie wydał taki wyrok to w naszym przypadku 
może być podobnie. 

Jarosław Jurowski – radny – wprowadzenie stawki od osoby to będzie wielka podwyżka. Dla 
gospodarstw gdzie jest jedna lub dwie osoby to będzie mniejsza opłata, ale dla rodzin gdzie 
jest więcej osób to będzie duża podwyżka. 

Wiesław Wołkiewicz – radny – w temacie rodzin wielodzietnych to wydaje mi się, że im 
więcej osób w domu tym śmieci jest mniej. W jakiś sposób powinniśmy pochylić się nad tymi 
rodzinami. 

Jan Stępień – radny – debatowaliśmy w tym roku nad stawkami. Podwyżki były drastyczne. 
Nie możemy tak żonglować pieniędzmi ludzi. Nie widzę możliwości, aby dla rodzin 
wielodzietnych zrobić w ciągu roku 300% podwyżki. 

Jarosław Jurowski - radny – brakuje mi symulacji, ile zyska gmina? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – gmina nie może zyskać. Koszty się nie 
zmienią. Dla jednych będzie to obniżka, a dla innych podwyżka. 

Jadwiga Figura – radna- chodzi nam o to, jakie będą wpływy. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – jeśli chodzi o pierwszy wariant to wpływy 
wynoszą 2.750.000zł, przy drugim wariancie 2.680.000zł. 
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Krzysztof Grabski – radny – rozumiem, że w wariancie gdzie mamy podział na wieś i na 
miasto, na wsi również wywozimy dwa razy, podobnie jak w mieście? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – nie. 

Jan Stępień – radny  -moim zdaniem jeżeli nie musimy,  to zostawmy tę uchwałę w spokoju. 
Ostatnie podwyżki też były drastyczne. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – w momencie kiedy była dyskusja w kwietniu to 
umówiliśmy się, że jest to przejściowe i jesienią wracamy do tematu. Musimy 
przedyskutować stawki, aby zmiany weszły od stycznia 2017 roku. Możemy wstrzymać się i 
podjąć tę uchwałę w listopadzie. W kalkulacji, jaką przygotował Pan Naczelnik, są te same 
przychody i koszty. Temat jest trudny. Możemy zrobić dodatkowe spotkanie, ale czy uda nam 
się wypracować jakiś kompromis, ciężko powiedzieć. 

Krzysztof Grabski – radny – w kwietniu rozmawialiśmy i wtedy była mowa o obniżce, 
ponieważ staliśmy się wysypiskiem regionalnym. Przedsiębiorstwo ma zyski, więc dlaczego 
nie możemy w związku z tym obniżyć kosztów. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – rozmawialiśmy wtedy o właściwym sposobie kalkulacji 
kosztów, a nie o obniżce. Obniżka będzie wtedy jak ktoś z lepszą ofertą wygra przetarg. 
Zmieniła się ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie i tam ustawodawca pozwolił 
nam bezprzetargowo zlecać odbiór odpadów komunalnych naszej spółce. Dziś wiemy, że 
będą to podobne kwoty jak w przetargu. Kalkulacja nie była zawyżona.  

Wiesław Wołkiewicz – radny – proszę, abyśmy zaczekali do wyroku Sądu. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – przychylam się do tej prośby. 

Krzysztof Grabski- radny- jak obecnie wygląda sprawa RIPOK – a? 

Mariola Klimek – PGK –  RIPOK idzie w dobrym kierunku, mamy nowe zlecenia. 
Zobaczymy jak to będzie działało do końca roku. Na koniec roku Pani Księgowa 
przeanalizuje całą sytuację i odpowie nam jaka jest szansa na obniżenie cen. Wstępnie 
ustalono, że ta cena na pewno nie wzrośnie. 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK – to, że mamy RIPOK nie znaczy, że spadły nam koszty. 
Uruchomiliśmy dodatkowo trzecią zmianę, zatrudniliśmy ludzi. Dochodzą inne koszty z tym 
związane. Dla nas najważniejsze jest, abyśmy osiągali choć minimalne zyski.  

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – za jaką kwotę zostało zmodernizowane 
przedsiębiorstwo w związku z RIPOK? 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK – trudno powiedzieć, ponieważ to wszystko wchodzi w 
skład modernizacji całego przedsiębiorstwa. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – na Komisji Rodziny radny Turek 
zaproponował stawkę od gospodarstwa domowego w wysokości 21 zł. 
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – jestem za tym, abyśmy zorganizowali dodatkowe 
spotkanie i przedyskutowali problem. Zwrócimy się również do PGK, aby przygotowali nam 
wstępną kalkulację stawek opłat za odpady komunalne na 2017 rok. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – proponuję, abyśmy jako Komisja przyjęli 
wniosek o przełożenie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy 
Opoczno do czasu ogłoszenia wyroku NSA. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz.  – 0 pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący 
przełożenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno do 
czasu ogłoszenia wyroku NSA. 

h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Opoczno, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno /załącznik 
nr 13 do protokołu/. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

i) powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie związanym z 
korzystaniem z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach 
komunalnych położonych przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie związanym z korzystaniem z 
cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych 
położonych przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie /załącznik nr 14 do protokołu/. 

Wiesław Wołkiewicz – radny – od kiedy planowane są pochówki na ul. Rolnej? 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – najprawdopodobniej w listopadzie cmentarz  
zostanie poświecony przez Biskupa. 

Krzysztof Grabski – radny – czy w temacie opłat za korzystanie są jakieś zmiany? 

Mariola Klimek – PGK – opłaty Państwo ustalacie. Musimy je podnieść, ponieważ koszty 
utrzymania wzrosły diametralnie. Opłaty na dzień dzisiejszy nie rekompensują wydatków. 

 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz – 0  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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j) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
Regulaminu Cmentarzy Komunalnych /załącznik nr 15 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz – 0 przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

k) przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 
2014 – 2020”, 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 
2020” /załącznik nr 16 do protokołu/. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi załącznik do 
protokołu z sesji Nr XXV/16 z dnia 28 października 2016 roku. 

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

l) wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy „Opoczno – Januszewice” Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Opoczno, 

Tomasz Milczarek – Asystent Burmistrza ds. Inwestycyjnych – przedstawił projekt uchwały 
w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy „Opoczno – Januszewice” Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Opoczno /załącznik nr 17 do protokołu/. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – czy zgłaszają się inwestorzy? 

Tomasz Milczarek – Asystent Burmistrza ds. Inwestycyjnych – rozmowy są prowadzone w 
tej sprawie. Atutem jest fakt, że łódzka strefa ekonomiczna nie dysponuje tak dużym 
kawałkiem ziemi w jednej części. Proces włączenia jest procesem długofalowym.  

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

m) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, 
Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM - przedstawił projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia 
zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli 
mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha 
Kossaka z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Opoczno /załącznik nr 18 do protokołu/. 

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

n) rozpatrzenia uwagi, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja 
Kopernika, Wojciecha Kossaka, 
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Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM - przedstawił projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia 
uwagi, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli 
mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha 
Kossaka /załącznik nr 19 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości (za przyjęciem do wiadomości -5, przeciw – 0, wstrz. – 0) 
uwagę oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, 
Mikołaja Kopernika, Wojciech Kossaka. 

o) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

p) ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i 
Usług, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

q) ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

r) ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 
Samorządu, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

s) ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

t) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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u) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

v) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Ad. pkt. 5 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji –w materiałach otrzymaliśmy projekt uchwały 
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa dla pani Ewy Bąkowskiej. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – zgłaszam wniosek, abyśmy przygotowali 
uchwałę Rady Miejskiej w sprawie podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza /na 
wzór innych miast/.  

Jadwiga Figura – radna – mam pytanie odnośnie odlewni i zanieczyszczenia z tym 
związanego. Czy ktoś może coś więcej powiedzieć na temat? 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Mieliśmy spotkanie odnośnie WIS-u z 
mieszkańcami. Na koszt gminy wykonaliśmy badania gleby i powietrza. Całą sprawą 
powinien zająć się obecnie powiat, ponieważ ta kwestia należy do nich. Jeżeli chodzi o 
uchwałę to wy jako radni możecie podjąć taką uchwałę, my ją przygotujemy. 

Jadwiga Figura – radna – w imieniu mieszkańców proszę o poprawę nawierzchni na łączniku 
ulic Przemysłowej i Długiej, który po większych opadach jest ciężko dostępny dla pieszych. 
Proszę również o przycięcie drzew w okolicach nowej Biedronki, które zachodzą na linie 
energetyczne. Chciałabym uzyskać informację od Pana Komendanta Straży Miejskiej na 
temat dopalaczy. Czy istnieje takie zagrożenie w naszych szkołach? 

Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – jeśli chodzi o dopalacze to zwiększymy 
patrole wokół szkół. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – proszę Pana naczelnika o interwencję na ul. 
Wymysłów. Są tam duże zarośla do wycięcia. 

Zbigniew Sobczyk – radny – proszę o wycięcie zarośli na ul. Łąkowej. 
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Dodatkowe materiały, jakie otrzymali Radni stanowią załącznik nr 29, 30, 31, 32, 33, 34 do 
protokołu.   

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.20. 

 

 

 

Protokołowała                                                            Przewodnicząca Komisji 

Alicja Firmowska                                         Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 

Bogumiła Kędziora                                                      i Przestrzegania Prawa 

                                                                                      Alicja Szczepaniak 

 

 


