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PROTOKÓŁ  NR 11/16 

z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

z dnia  22 listopada 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 protokołu z miesiąca października br. 
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. 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 protokołu z miesiąca października br. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 10/16 z dnia 25 października 
2016r .był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępny 
na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 

Przewodnicząca zapytała, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu. 

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

Komisja głosami: za-3, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 10/16        
z dnia 25 października 2016r. 

Ad. pkt. 2  
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Ad. pkt. 2 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     
i Narkomanii na 2017 rok. 

Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła informację na temat Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok /załącznik nr 4 do 
protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 3. 

 Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A)  Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 

Marianna Rożej – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – przedstawiła 
informację /załącznik nr 5 do protokołu/.   

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – w imieniu Burmistrza chciałbym bardzo 
podziękować za współpracę. Jeśli chodzi o sprawę Wygnanowa to akcja została 
przeprowadzona wzorcowo. 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK – taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy. Chciałam 
zapytać czy powodem tej sytuacji mogła być szkoła w Wygnanowie, która przez cały okres 
wakacji nie wykonała tzw. przepłukania? 

Marianna Rożej – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej- znaleźliśmy źródło 
zakażenia i nie była to szkoła, a jedno z gospodarstw na terenie wsi. 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK – chciałam się również odnieść do pytania postawionego 
na Komisji Rodziny, która w piśmie do nas kierowanym poprosiła, aby nie łączyć przyłączy 
ze studniami na terenach wiejskich ze względu na możliwość zakażenia wody bakteriami e -
coli.  Chciałam powiedzieć, że takie przyłącza robią już ludzie na własny koszt. My robimy 
tylko przyłącze do pierwszej studzienki. Dalej nie możemy ingerować, ani narzucać ludziom 
co robią na terenie własnego gospodarstwa. Namawiamy ludzi, aby odłączali hydrofory. 
 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Kiedy to się działo? Nic nie słyszeliśmy, 
że były takie problemy. 
 
Marianna Rożej – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej- nie było to nagłaśniane, 
ponieważ nie było zagrożenia zdrowia i życia. 

Krzysztof Grabski – radny – mówi Pani o odłączaniu hydroforów od sieci. W  takim razie 
po co są zakładane zawory antyskażeniowe? 
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Janina Ziębicka – Księgowa PGK – my nie zakładamy takich zaworów. To w interesie 
gospodarza jest, żeby taki zawór mieć. My nie możemy nakazać instalacji zaworu 
antyskażeniowego. 

Jadwiga Figura – radna - czy istnieje problem dopalaczy na terenie miasta? Czy 
podejmujecie w związku z tym jakieś działania wspólnie z policja i strażą miejską? 

Marianna Rożej – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej- działamy wspólnie z 
policją i strażą miejską, ale nie w kwestii dopalaczy. Z tego co wiem to policja i straż miejska 
kontrolują tereny wokół szkół. Do nas na razie nie zgłoszono przypadku obrotu dopalaczami. 

Jadwiga Figura – radna- mieszkańcy sygnalizują mi również, że w związku z działaniem 
odlewni pojawiają się problemy zdrowotne. Czy możemy z tym, coś zrobić? 

Marianna Rożej – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej- nadzór nad ochroną 
środowiska przeszedł z Sanepidu na Inspektorat Ochrony Środowiska. Ściągaliśmy 
laboratorium na kółkach i robiliśmy badania, które nie wykazały żadnych odchyleń od normy. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – chciałabym również zwrócić uwagę na 
Bank Spółdzielczy na pl. Kościuszki.  Codziennie rano wydobywa się z niego gęsty dym, 
przez który nie można oddychać. 

Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – byliśmy tam na kontroli i nie mogliśmy 
nic zarzucić, ponieważ palą tam węglem. Może on być gorszej jakości, ale nie możemy z tym 
już nic zrobić. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta- od stycznia czujnik zmieni swoją lokalizację. 
Będzie się znajdował na placu przy ZSS nr 1. 

Zbigniew Sobczyk – radny- zanieczyszczone powietrze to problem nie tylko centrum 
miasta, ale także obrzeży. Podobne problemy są na os. Piastowskim, Trąbkach czy 
Gorzałkowie. 

Elżbieta Dudek – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie – przedstawiła 
informację dotyczącą działalności Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu 
opoczyńskiego /załącznik nr 6 do protokołu/. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – czy w naszej gminie lub powiecie mamy 
przypadki zachorowań na afrykański pomór świń? 

Elżbieta Dudek – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie- na razie nie ma takich 
przypadków. Cały czas prowadzimy nadzór w tej kwestii. 

Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – prowadzimy kontrole na targowisku razem 
z lekarzem weterynarii w każdy czwartek. 

Iwona Sałaj – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego; RZD Opoczno – przedstawiła 
informację z prac Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie gminy Opoczno 
/załącznik nr 7 do protokołu/. 
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Jadwiga Figura – radna- jakie kary nakładane są na rolników w wyniku np. podania 
nieprawidłowych danych, bądź ich ukrywania? 

Iwona Sałaj – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego; RZD Opoczno – każdy kto składa 
wnioski o dofinansowanie z UE musi spodziewać się kontroli. Jeżeli stwierdzone są 
nieprawidłowości, wypłaty dofinansowania mogą zostać wstrzymane do czasu wyjaśnienia 
sprawy, bądź cofnięte. 

Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałami przygotowanymi przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa /załącznik nr 8 do protokołu/, Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – filia w Białaczowie /załącznik nr 9 do protokołu/, 
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Radomsku /załącznik nr 10 do protokołu/ oraz Izbę 
Rolniczą Województwa Łódzkiego /załącznik nr 11 do protokołu/. 

B) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego, 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie: przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego /załącznik nr 12 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 2, przeciw - 0, wstrz – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Różanna, 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Różanna /załącznik nr 
13 do protokołu/. 

Jadwiga Figura – radna- czy ktoś mieszka na tych terenach? 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – tak, mieszkają tam ludzie, ale od 
strony drogi głównej. Działki te są długie i można je sprzedać jako działki budowlane. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw - 1, wstrz – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego, 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego /załącznik nr 14 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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d) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2017” oraz „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017”,  

Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok /załącznik nr 4 do 
protokołu/. 

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

e) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2017”, 

Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

f) zmian 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 15 do protokołu/. 

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

     g) podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza, 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie: podjęcia 
działań związanych z poprawą jakości powietrza /załącznik nr 16 do protokołu/. 

Jadwiga Figura – radna – cieszę się, że dołączymy do grona innych miast, które podjęły 
podobny apel. Takich kroków oczekują od nas mieszkańcy. 

Jan Stępień – radny – moim zdaniem, aby zmienić coś w tej kwestii to należałoby rozpocząć 
od rozbudowy sieci ciepłowniczej. Takie rozwiązanie byłoby zasadne. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – to nie jest mój apel, a wszystkich radnych. Jeśli 
chodzi o rozbudowę sieci ciepłowniczej to my również nie mamy na to wpływu. 

Elżbieta Dorocińska – radna – ja również popieram inicjatywę z rozbudową sieci 
ciepłowniczej. Byłoby to najlepsze rozwiązanie. Apel oczywiście możemy wystosować, 
ponieważ  być może kiedyś otrzymamy jakieś dofinansowanie. 
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Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – z tego co wiem to Spółdzielnia 
Mieszkaniowa razem z ZEC organizowała jakieś spotkania i namawiała ludzi, aby podłączali 
lokale do sieci ciepłowniczej. 

Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM – w zasobie komunalnym udało nam się już wyposażyć 
10 lokali w pieco – kuchnie. Postaramy się, aby w najbliższym okresie dokończyć te 
działania.  

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

h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna, 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna /załącznik nr 17 do protokołu/.  

Komisja głosami: za - 2, przeciw - 0, wstrz – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad. pkt. 4 

Zapytania i wolne wnioski. 

Jadwiga Figura – radna- w imieniu mieszkańców ul. Janka Krasickiego składam  wniosek, 
aby nazwę ulicy zmienić na ulice Ignacego Krasickiego. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – jeżeli Państwo nie podejmiecie inicjatywy w 
sprawie dekomunizacji nazw ulic to Wojewoda podejmie takie działania. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Kiedy będzie wybrana nazwa dla ronda? 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – na razie przeprowadzamy ankietę wśród 
mieszkańców. Trwa ona do końca listopada. Później Rada podejmie decyzję jak nazwiemy 
nowe rondo i  powstałe ulice. 

Jadwiga Figura – radna – budynek przy ul Sobieskiego, przy postoju taksówek, miał być do 
rozbiórki. Co  z nim dalej? Mieszkańcy ul. Staszica i Wiejskiej pytają na jakim etapie jest 
budowa tych ulic. Kiedy będzie oddany do użytku cmentarz przy ul. Rolnej? Na jakim etapie 
jest hala targowa przy ul. Piotrkowskiej? 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – jeśli chodzi o halę targową to mamy 
dokumentację, ale nie została ona uwzględniona w budżecie na następny rok. Co do ulicy 
Staszica i Wiejskiej są w trakcie realizacji. Mamy problem z wykonawcą. Będziemy 
upominać i ewentualnie karać za nie dotrzymanie terminów. Ulica Wiejska na pewno 
przeciągnie się w realizacji ze względu na temperatury. 

Jadwiga Figura – radna – niektóre drogi przechodzą z powiatowych na gminne i odwrotnie. 
Nie rozumiem zasadności. O co w tym chodzi? 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – z chwilą wybudowania obwodnicy 
zostaliśmy zobligowani do przejęcia fragmentu krajowej 12 wraz z innymi drogami. 
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Mieliśmy możliwość przekazania tych dróg do Marszałka Województwa, ale nie miał on 
środków na ich utrzymanie.  W związku z tym Marszałek zwrócił część tych dróg do powiatu. 
Powiat natomiast poinformował nas, że przekazują te drogi pod zarządzanie Burmistrza, ze 
względu na to, iż nie spełniają one kryteriów dróg powiatowych. 

Jadwiga Figura – radna – proszę o wycięcie zarośli wzdłuż rzeki za Ceramiką Paradyż w 
stronę Ostrowa. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Bardzo proszę, aby w projekcie budżetu 
ująć projekt „Koperty życia”. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy  - zostały już uwzględnione. 

Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałami, które stanowią załącznik nr 18, 19 i 20 do 
protokołu. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 10.20. 

 

 

 

Protokołowała                                                            Przewodnicząca Komisji 

Alicja Firmowska                                         Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 

Bogumiła Kędziora                                                      i Przestrzegania Prawa 

                                                                                      Alicja Szczepaniak 

 

 


