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PROTOKÓŁ  NR 5/17 
z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Przestrzegania Prawa 

z dnia 25 kwietnia 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 marca br. 
2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem 

przestępczości wśród nieletnich. 
3. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Opocznie. 
4. Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
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 /załącznik nr 3 do protokołu/. Brak głosów. 

Komisja głosami: za- 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji. 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 4/17 z dnia 24 
marca 2017r., 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 uwagę do protokołu. 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 24 marca 2017r. 
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Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 4/17  z dnia 24 marca 2017r. 
Ad. pkt. 2 

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem 
przestępczości wśród nieletnich. 

Komisja zapoznała się z materiałem dostarczonym prze Komendę 
Powiatową Policji w Opocznie  /załącznik nr 4 do protokołu/, Prokuraturę 
Rejonową w Opocznie /załącznik nr 5 do protokołu/, Sąd Rejonowy w Opocznie 
/załącznik nr 6 do protokołu/ oraz Straż Miejską /załącznik nr 7 do protokołu/. 
Ad. pkt. 3 

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Opocznie. 
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor MGOPS w Opocznie – przedstawiła 
informację /załącznik nr 8 do protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – czy osób korzystających ze 
świadczeń opieki społecznej jest więcej czy mniej w porównaniu z poprzednimi 
latami? 
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor MGOPS w Opocznie – świadczeń jest 
więcej, ale zaobserwowaliśmy spadek pomocy środowiskowej. Mamy problem z 
dłużnikami alimentacyjnymi. Fundusz alimentacyjny wynosi 1,5 mln zł. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – na Komisji Oświaty podjęliśmy 
wniosek, aby podnieść kryterium dochodowe jeśli chodzi o dożywianie dzieci w 
szkołach. Musimy jak najszybciej podjąć taką uchwałę. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 4 

Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 
ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość. 
Andrzej Mędrecki – PGE Dystrybucja – przedstawił informację /załącznik nr 9 
do protokołu/. 
Beata Wiktorowicz – radna – jakie załączniki należy dołączyć do wniosku? 
Andrzej Mędrecki – PGE Dystrybucja – tytuł prawny oraz mapę terenu. Czas 
realizacji to ok. 18 miesięcy. Czasami zdarza się tak, że musimy zwrócić się go 
gminy o pozwolenie, aby przejść pod drogą gminną. Wtedy ten czas się 
wydłuża.  
Piotr Błażejewicz – ZEC Opoczno – przedstawił informację /załącznik nr 10 do 
protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – czy pożyczki z WFOŚ mogą 
zostać umorzone? 
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Piotr Błażejewicz – ZEC Opoczno – w jakimś stopniu na pewno tak. Do końca 
nie orientuję się ponieważ nie zajmuję się tym zagadnieniem osobiście. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – w zeszłym roku byliśmy w 
ZEC. Zakład wspaniale się rozwija. Wiem, że Osiedle Milenijne chciałoby się 
podłączyć do nitki ciepłowniczej. Czy jest taka możliwość? 
Piotr Błażejewicz – ZEC Opoczno – jeżeli będą takie wnioski od mieszkańców 
to przeanalizujemy i wydamy decyzję. 
Dodatkowo komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Polską 
Spółkę Gazowniczą Oddział w Łodzi /załącznik nr 11 i 11a do protokołu/. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 5 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
A) Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno. 
Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Szpital 

Powiatowy w Opocznie oraz Naczelną Pielęgniarkę /załącznik nr 12 do 
protokołu/, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vita Med” /załącznik nr 
13 do protokołu/, Starostwo Powiatowe – Wydział Ochrony Środowiska, 
Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 14 do protokołu/. 

B) Informacja z działalności jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za 
rok 2016 – koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Prezesa Zarządu 
Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Opocznie /złącznik nr 15 do protokołu/ oraz 
Zespół do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w 
Opocznie /załącznik nr 16 do protokołu/. 

C) Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) Przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w 

Opocznie. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 17 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
b) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 

– 2029. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 
do protokołu/. 
Krzysztof Grabski – radny – skąd taki duży kredyt? 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – wynika on ze zwrotu dotacji za ZUO oraz 
patio w MDK. 

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

 
c) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
d) Przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia 

zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 20 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
e) Nadania imienia Szkole Podstawowej w Bielowicach. 
Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 21 do protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – dlaczego taka sytuacja? Czy 
szkoła nie miała aktu nadania? 
Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty – kuratorium opiniując sieć szkół 
zażądało dokumentów potwierdzających nadanie imienia szkole. Okazało się, że 
szkoła w Bielowicach nie ma żadnego aktu prawnego. Poszukiwania w 
archiwum nie przyniosły żadnych rezultatów. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – co z dokumentami, 
świadectwami? Czy one są ważne? 
Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty – musimy wyjaśnić sytuację 
prawną, aby nie okazało się, że dokumenty będą nieważne. Musimy to naprawić 
i wyjaśnić. Pani Dyrektor była w archiwum w Tomaszowie Maz. oraz Kielcach. 
Nie znalazła żadnych dokumentów.  

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

 
f) Przyjęcia „Planu działań dla gospodarki turystycznej Gminy Opoczno”. 
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Monika Jetz – Inspektor w Wydz. PKSiFE – przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr  22 do protokołu/. 
Beata Wiktorowicz – radna – plan działań jest bardzo obszerny i moim zdaniem 
nie jest dobrze przygotowany. Nie zostały w nim uwzględnione walory 
naturalne gminy. Dlaczego nazwa Opoczno i od czego pochodzi, to jest 
kluczowa sprawa, którą należałoby uwzględnić. Autorzy przygotowali ten plan 
bardzo pobieżnie. Moim zdaniem powinniśmy wyjść od etymologii.  
Monika Jetz – Inspektor w Wydz. PKSiFE – w instrukcji do sporządzenia planu 
dostaliśmy wykaz spraw, które powinniśmy uwzględnić i tym się 
sugerowaliśmy. 
Beata Wiktorowicz – radna – w walorach przyrodniczych opisane są rzeki, parki 
ale nie ma walorów geologicznych, a to przecież podstawa jeśli chodzi o te 
tereny. Chodzi o to, żeby wyjaśnić dlaczego na naszym terenie tak dobrze 
rozwinął się przemysł ceramiczny. Nie jest uwzględniony główny czynnik i 
walor naszej gospodarki. 
Monika Jetz – Inspektor w Wydz. PKSiFE – w opracowaniu wyznaczyliśmy, 
główne kierunki działań, które zalecił Urząd Marszałkowski. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – dokument o którym mowa jest nam 
potrzebny na teraz, abyśmy mogli pozyskać środki. Chętnie skorzystamy z 
wiedzy i doświadczenia Pani radnej w dalszych działaniach, ale na chwilę 
obecną proszę o przyjęcie tej uchwały i planu w takiej wersji jaka została 
przygotowana. 
Krzysztof Grabski – radny – w okolicach Mroczkowa Gościnnego mamy piękny 
wąwóz, który zasługuje na uwagę. 
Jan Stępień – radny – podejmowane są kroki w stronę promocji miasta i moim 
zdaniem plan gospodarki turystycznej powinien być takim głównym źródłem 
wiedzy w którym połączymy wszystkie walory naszego regionu. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
g) Statutu Gminy Opoczno. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 23 do protokołu/. Autopoprawka – w §10 (powinno być 5 dni, a 
nie 8). 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – czy § 9 jest taki jak w 
poprzedniej wersji statutu? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – punkt jest bez zmian. 
Beata Wiktorowicz – radna – uważam, że ½ mieszkańców, która niezbędna jest 
do podejmowania decyzji jest zaporowa. 
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – takie były ustalenia podczas obrad 
Komisji Statutowej. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

D) Informacja na temat działań inwestycyjnych dotyczących terenów w 
Januszewicach. 

Materiał Asystenta Burmistrza ds. Obsługi Inwestorów stanowi załącznik nr 
24 do protokołu. 
Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski. 
 Jadwiga Figura – radna – proszę o interwencję, gdyż część mieszkańców ul. 
Długiej na osiedlu „Fiory” dostało decyzje odmowne w sprawie przyłącza do 
sieci gazowej. W imieniu  mieszkańców zwracam uwagę na psie odchody, które 
zanieczyszczają chodnik naprzeciwko MGOPS (wzdłuż żywopłotu). Zwracam 
uwagę na panujący bałagan na posesjach na których nikt nie mieszka. 
Zgłaszam wniosek, aby zabezpieczyć trawnik przy budynku ARiMR od ulicy 
Piotrkowskiej (trawnik notorycznie niszczony jest przez kierowców parkujących 
na parkingu przy ul. Piotrkowskiej 49). 
Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Beata Wiktorowicz – radna – jak wygląda wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii na terenie gminy? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – na razie nic się nie dzieje w tym kierunku. 
Jadwiga Figura – radna – na jakim etapie jest hotel na ul. Przemysłowej? 
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM – przy takiej inwestycji jaką robimy 
musimy zastanowić się nad termomodernizacją. Jedyne źródło pożyczki to 
WFOŚ. Kredyt to ok. 200 tys. zł. Gmina musi zabezpieczyć część środków, 
ponieważ jest właścicielem zasobu komunalnego i może zaciągnąć pożyczkę na 
ten cel. 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – czy radni mogliby nieodpłatnie 
korzystać z pomieszczeń w MDK w trakcie spotkań z mieszkańcami? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – myślę, że nie będzie problemu. 
Kwestia dogadania się z Dyrektorem. 
Dodatkowy materiał z jakim zapoznali się radni stanowi załącznik nr 25 i 26. 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 10.00. 
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Protokołowała: 
Alicja Firmowska 

Przewodnicząca Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa 

 
Alicja Szczepaniak  

 


