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PROTOKÓŁ  NR 1/17 
z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa  
z dnia 17 stycznia 2017r. 

 
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 grudnia 2016r.  
2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r.  
3. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.  
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 protokołu z miesiąca grudnia 2016r. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 12/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. 
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 
z miesiąca grudnia 2016r.   

Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wtrz .- 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
12/16 z dnia 20 grudnia 2016r. 

 
Ad. pkt. 2 

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r.  
 
Komisja opracowała sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r. i przyjęła go głosami:  
za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Ad. pkt. 3 
Straż Miejska – efekty realizacji zadań.  

Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił informację 
/załącznik nr 5 do protokołu /. 
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Możemy przeprowadzać kontrole pod kątem zanieczyszczenia powietrza z pieców. W roku 
2016 przeprowadziliśmy 50 takich kontroli, z czego w 4 przypadkach stwierdziliśmy 
nieprawidłowości. 3 osoby zostały ukarane mandatem na kwotę 100 zł, a 1 została pouczona. 
Prowadzimy prelekcje w szkołach na temat segregacji śmieci. W ubiegłym roku 
przeprowadziliśmy ich 7. Zainteresowanie dzieci jest bardzo duże.  
Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji – Macie jeden patrol. Czy brakuje strażników? 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Mam nowego pracownika. Nie 
mogę generować nadgodzin.  
Dziękuję Policji za współpracę, razem zabezpieczamy imprezy masowe, współpraca jest 
wzorowa.  
Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – W mojej ocenie nie ma 
miasta dobrze funkcjonującego bez Straży Miejskiej. Straż Miejska bez Policji nie istnieje, 
ani Policja bez Straży Miejskiej.  
Mam taką propozycję, aby w okresie wakacyjnym zorganizować wspólne patrole Policji i 
Straży Miejskiej w godzinach nocnych. 
Propaguję Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest na stronie internetowej Policji. 
Można tam wskazać obszar zagrożony przestępczością. Zgłoszenie jest anonimowe. Połowa 
sygnałów jakie otrzymujemy się potwierdza. Poza tym jest informacja telefoniczna i też nie 
ma konieczności przedstawienia się.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Ilu jest bezdomnych na terenie naszej Gminy? Jak przedstawia 
się sytuacja z narkomanią? Czy macie informacje na temat miejsc ich dystrybucji, czy 
zażywania? 
Problem zanieczyszczenia powietrza to problem, z którym musi się zmierzyć samorząd i całe 
państwo. My nie jesteśmy w stanie ocenić jakości węgla. Tu muszą być rozwiązania odgórne.  
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Na temat bezdomnych najlepsze 
informacje będzie posiadał Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Proszę sołtysów, aby 
informowali nas o osobach samotnych w niedogrzanych domach.  
W temacie narkomanii Straż Miejska ma ograniczone prawa.  
Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – Informacje na temat 
bezdomnych posiada OPS, ale niewątpliwie takie osoby są. Monitorujemy miejsca, gdzie 
takie osoby szukają ciepła – klatki schodowe, szyby wentylacyjne, ogródki działkowe. 
Problem w tym, że te osoby czasem nie chcą pomocy.  
Co do narkotyków – nie ma miasta, ani szkoły, która byłaby wolna od narkotyków czy 
środków zastępczych, czyli dopalaczy. Na ten moment nie ma legalnie działającego ośrodka 
dystrybuującego dopalacze w Opocznie. Narkotyki to problem systemowy, ale obserwujemy 
zmianę tendencji w sięganiu po te środki. Ludzie bardziej sięgają po dopalacze, ponieważ są 
dostępniejsze.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Szczegółową statystykę bezdomnych powadzi 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Udało nam się jednego bezdomnego skierować do Ośrodka 
Wsparcia, a dwóm osobom przydzieliliśmy lokal komunalny. Jesteśmy w stałym kontakcie z 
Policją i Strażą Miejską. Dobrze wywiązujemy się z tego zadania. Staramy się  w sposób 
indywidualny podchodzić do każdego bezdomnego.  
Co do kontroli pieców to pod koniec roku 2016 przeszkoliliśmy 4 pracowników – 2 z Wydz. 
Ochrony Środowiska i 2 strażników miejskich. Zarządzeniem Burmistrz powołał Zespół ds. 
kontroli. Wczoraj odbyło się spotkanie służb Gminy i Starostwa Powiatowego, na którym 
opracowaliśmy zasady kontroli działalności gospodarczej, czyli stale pracujemy nad tematem.  
Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji – Czym palą w Banku Spółdzielczym? 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Palą węglem.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Najlepiej byłoby gdyby Bank włączył się w 
sieć gazową. 
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Chcą.  
Krzysztof Grabski – radny – Trzeba dać ludziom zarobić i problem się skończy. Nie będą 
palić byle czym. Brak jest dofinansowania do solarów, gazu itp. W innych Gminach to jest.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Są dofinansowania, ale sobą fizyczna sama 
musi takie kroki podjąć. Urząd świadczy pomoc, ale musi być inicjatywa indywidualna.  
Krzysztof Grabski – radny – Ludzie sobie nie radzą, bo jest dużo dokumentów do 
wypełnienia.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli chodzi o program Kawka to nasi 
pracownicy przeszli od domu do domu i pomagali wypełniać deklaracje. Niestety program 
padł. Pojawił się nowy - Mała Kawka i również w tym przypadku nasi pracownicy pójdą w 
teren i będą pomagać. Co do solarów to otrzymałam odpowiedź, że są to środki przeznaczone 
dla miast poniżej 20 tys. mieszkańców. Nie załapujemy się. Niemniej cały czas monitorujemy 
sytuację i podchodzimy indywidualnie do zainteresowanych grup.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 

Ad. pkt. 4 
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej  
A) Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach: 
 
a) przyjęcia Gminnego Programu  Rewitalizacji dla Gminy Opoczno. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Projekt przeszedł etap opiniowania, 
dziś jest ostatni dzień konsultacji, czyli ostatni dzień na zgłaszanie uwag.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu, a cały Program Rewitalizacji jest 
załącznikiem do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 20 stycznia 2017r.    
Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji – Wczoraj odbyło się spotkanie z radnymi i 
prezentacja. Na sesji będą przedstawiciele firmy i również będzie prezentacja.  

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

b) zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 
marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej 
Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie. 

Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.  
Elżbieta Dorocińska – radna -  Kogo obejmuje Karta Dużej Rodziny? 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – 2+3 
czyli rodzinę 5-osobową.  
Elżbieta Dorocińska – radna -  Rodzina 3 osobowa wcześniej miała zniżkę, a teraz nie będzie 
jej miała.  
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – Tak, ale 
zainteresowanie było niewielkie. W ciągu roku zostało sprzedanych 60 biletów.  
Jadwiga Figura – radna - Czy dzieci ze szkół korzystają z basenu? 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – Różnie 
to bywa. Niektóre szkoły w większym stopniu wykorzystają przyznany im limit na basen, a 
inne w mniejszym.  
Krzysztof Grabski – radny - Czy instruktorzy nauki pływania to Pani pracownicy? 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – To 
pracownicy na umowę zlecenie.  

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
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c) wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Opoczno. 

Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /. 
Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji - Jaka będzie roczna kwota czynszu 
dzierżawnego? 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Kwota 
zostanie ustalona przez Burmistrza indywidualnie i będzie to cena rynkowa.  
Jadwiga Figura – radna – Uważam, że okres 10 lat jest za długi. Jestem za tym, by dzierżawa 
była do 3 lat. Zablokujemy działkę na długi czas.  
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - W 
umowie będzie zawarty 3-miesięczny okres wypowiedzenia. To bardzo wąski pas gruntu bez 
możliwości trwałego zabudowania.  

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

 
d) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz  wyrażenia zgody 

na zbycie w trybie bezprzetargowym. 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Tam jest kompleks garaży. Ile działek pod garażami stanowi 
własność Gminy, a ile osób prywatnych? 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Sprawdzę 
do sesji i przekażę Państwu informację.  
Jadwiga Figura – radna – Kiedyś był pomysł, by garaże przenieść w inne miejsce i 
powiększyć halę targową. Teraz nic nie da się zrobić.   
Elżbieta Dorocińska – radna – To atrakcyjne miejsce.  

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

e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy inne Gminy też partycypują w kosztach? 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – Inne 
Gminy również dofinansowują PCPR, ale w mniejszych kwotach niż Gmina Opoczno, z 
uwagi na to, że najwięcej osób korzystających z pomocy PCPR to mieszkańcy Gminy 
Opoczno. Do 30 stycznia stowarzyszenia mają obowiązek złożyć do nas sprawozdanie i w 
sprawozdaniu PCPR ta informacja będzie zawarta. 
Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji – Jaką kwotę przekazaliśmy w ubiegłym roku? 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – W 
ubiegłym roku przekazaliśmy 10 tys. zł. PCPR złożył wniosek na większą kwotę z uwagi na 
to, że zwiększyła się ilość osób korzystających z ich pomocy. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
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f) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów 
Mazowiecki. 

Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /. 
Jadwiga Figura – radna – Kiedyś dyskutowaliśmy, żeby tego typu usługi były dostępne w 
Opocznie np. w Fundacji „Uśmiech Dziecka to nasz cel”.  
Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji – W tej sprawie musiałaby się wypowiedzieć 
Pani Prezes Fundacji.  

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

g) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na 
działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie 
utworzonego przez organizację pozarządową. 

Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /. 
Krzysztof Grabski – radny – Jaka jest miesięczna kwota dofinansowania? 
Barbara Bąk  - Skarbnik Gminy – 3 tys. 760 zł. 
Krzysztof Grabski – radny – Czy Fundacja wystąpiła do nas z wnioskiem? 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - Tak, ale 
to jest też zadanie własne Gminy. Mamy obowiązek wspierać działalność CIS-u, który 
realizuje zatrudnienie socjalne.  
Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji – Czy coś wiemy na temat czynszu w 
Sanepidzie? Czy jest zapłacony? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna - Od września płatności były, ale czy w pełnej 
wysokości tego nie wiem. Do 30 stycznia Fundacja ma obowiązek złożyć do nas 
sprawozdanie i będziemy więcej wiedzieć na ten temat. Mamy obowiązek wspierać CIS 
zgodnie z ustawą. Pani Dyrektor kwestionuje kwotę dofinansowania, uważa, że powinna być 
większa. Przyjęliśmy kierunek, że wspieramy CIS na bieżące materiały biurowe i czynsz 
lokalowy. Rozumiem sugestie Pani Dyrektor i podstawy kwestionowania kwoty 
dofinansowania, ale możliwości budżetowe mamy ograniczone.  

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

h) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 13 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
 B) Reforma oświaty – etapy wdrażania.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 14a i 14b 
do protokołu/.  
Do końca lutego Rada Miejska musi podjąć uchwałę intencyjną, a do końca marca uchwałę o 
dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.  
 Radni przyjęli informację do wiadomości.  
 
 C) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.  
Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
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Ad. pkt. 5 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Jadwiga Figura – radna – prosi o 2 słupy oświetleniowe na ul. Piotrkowskiej 59.  
 
Dodatkowy materiał jaki otrzymali radni stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 10.25 
 
 
 
 
Protokołowała                                                            Przewodnicząca Komisji 
Bogumiła Kędziora 

Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa 

 
      Alicja Szczepaniak  

 


