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 PROTOKÓŁ NR 5/14 

z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 7 maja 2014r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Barbara Wacławiak  – Przewodnicząca Komisji.  

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła, a komisja przyjęła porządek obrad głosami:                 

za – 6, przeciw – 0, wstrz. - 0. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z marca i kwietnia 2014r. 

2. Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich – ocena.  

3. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę.  

4. Wypoczynek letni uczniów – finansowanie i stan przygotowań.                                      

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Adn. 1.  

Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z marca i kwietnia 2014r. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 3/14 z dnia 19 marca 2014r. i Nr 4/14 z dnia                     

22 kwietnia 2014r. 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 protokoły                       

w wersji przedłożonej.  

 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokoły                                    

ze swoich posiedzeń Nr 3/14 z dnia 19 marca 2014r. i Nr 4/14 z dnia 22 kwietnia 

2014r. 

 

Adn. 2.  

Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich – ocena.  

Rafał Karasiński – aspirant, Komenda Powiatowa Policji w Opocznie – przedstawił 

informację / załącznik nr 2a do protokołu /.  

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Należę do Grupy Interdyscyplinarnej                       

w opiece społecznej.  

Wypowiedź pedagogów szkolnych na temat wyjazdów organizowanych przez Policję 

jest bardzo pozytywna. Dzieciom dają dużo satysfakcji, zapełniają im czas i odciągają 

od złych rzeczy.  

Czy zwiększa się liczba dzieci korzystających z narkotyków w stosunku do lat 

ubiegłych? 
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Dariusz Szulc – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie – Mogę 

mówić o liczbie zatrzymanych przez Policję, natomiast nie znam liczby osób, których 

nie udało się zatrzymać Policji. Osoby, które zatrzymaliśmy zajmowały się 

dystrybucją i to były osoby dorosłe. Tam, gdzie dorosły sprzedaje narkotyki 

nieletniemu to postępowanie prokuratorskie – wyższej klasy.  

Wyprzedzę kolejne pytanie. Nie odnotowaliśmy przypadków sprzedaży dopalaczy,         

ale to nie znaczy, że ich nie ma na rynku.  

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Parę lat temu była informacja, że Opoczno 

jest miejscem przerzutowym, ze względu na swoją lokalizację.  

Dariusz Szulc – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie – Policja 

wiele wie, ale nie wszystko potrafi udowodnić. Nie o wszystkich sprawach możemy 

mówić, bo są objęte tajemnicą. 

Mieczysław Wojciechowski – radny – W informacji na str. 3 pisze, że „odnotowano     

aż 16 czynów karalnych popełnionych na terenie szkoły”. Chodzi o szkoły wiejskie, 

czy miejskie?  

Dariusz Szulc – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie – Najwięcej 

czynów karalnych ma miejsce w gimnazjach, gdyż tam są roczniki, które podlegają 

pod odpowiedzialność nieletnich i z uwagi na to, że to czas dojrzewania młodzieży – 

okres buntu.  

 

Informacja z Prokuratury Rejonowej w Opocznie stanowi załącznik nr 2b                              

do protokołu.  

Informacja z Sądu Rejonowego w Opocznie  stanowi załącznik  nr 2c do protokołu.  

Informacja ze Straży Miejskiej stanowi załącznik  nr 2d do protokołu.  

 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła 

bezpieczeństwo w gminie.  

 

Adn. 3.  

Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę.   

Janusz Plaskota – Kierownik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 

informację / załącznik nr 3a do protokołu /.  

Dorota Rybińska – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Opocznie – 

przedstawiła informację / załącznik nr 3b do protokołu /.  

Na ręce Przewodniczącej przekazuję artykuł na temat Programu „Szkoła i przedszkole 

przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”. / załącznik nr 3c do protokołu /.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat opieki zdrowotnej                  

w szkołach prowadzonych przez gminę.  

 

Adn. 4.  

Wypoczynek letni uczniów – finansowanie i stan przygotowań.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Wydz. Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat wypoczynku letniego 

uczniów. 
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Adn. 5.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

 

A. Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie w roku 

szkolnym 2014/15.  

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawił informację               

/ załącznik nr 5 do protokołu /.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat założeń organizacyjnych 

dla funkcjonowania oświaty.  

 

B. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – przedstawiła informację   

/ załącznik nr 6 do protokołu /.  

Mimo, że maleje liczba mieszkańców to rośnie wskaźnik udzielania pomocy, bo rośnie 

bezrobocie.  

Mieczysław Wojciechowski – radny – Jak się zmieniła liczba mieszkańców                       

w ostatnich latach? 

Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – W 2011 roku wynosiła 

35 tys. 400 osób, w roku 2014 to liczba 35 tys. 200 osób.  

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Chciałem zapytać o kryterium dochodowe – kwota 

dochodu z 1 ha przeliczeniowego 250 zł – to kwota roczna, czy miesięczna? 

Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Miesięczna.  

Obowiązują inne kryteria dochodowe według Ustawy o pomocy społecznej i według 

Ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Prowadzicie statystykę podopiecznych, 

którzy zrezygnowali z pomocy OPS-u? Są takie przypadki? 

Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Są.  

 

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat funkcjonowania 

Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

C. Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.   

 

Informacja z PGE stanowi załącznik nr 7a do protokołu.  

Informacja z PSG stanowi załącznik nr 7b do protokołu.  

Informacja z ZEC stanowi załącznik nr 7c do protokołu.  

 

Z uwagi na brak przedstawicieli instytucji Komisja przyjęła do wiadomości 

informację na temat sytuacji energetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej w gminie.  

 

D. Informacja z funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Opocznie.  

 

Z uwagi na brak przedstawiciela i brak materiału Komisja pominęła                         

tę tematykę. Będzie się nią zajmowała na sesji.  
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E. Zaopiniowanie materiałów na sesję – zaopiniowanie projektów uchwał 

w sprawach:  

 

a) zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 

uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.  

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jest zainteresowanie skorzystaniem z uchwały Rady.  

To cieszy, w kontekście bezrobocia. Ta uchwała obowiązywała już wcześniej. Czy jest 

problem z zastosowaniem niektórych zapisów do potrzeb? Pani Naczelnik wspomniała 

o kwocie 2 mln zł, a na str. 24 wykonania budżetu jest inna kwota. 

Barbara Bąk – Skarbnik – Kwota 2 mln zł to kwota na przestrzeni lat, od 2008 r. 

Kwota z budżetu 1 mln 430 tys. zł to kwota za 2013r.  

 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

b) ustalenia diet dla sołtysów. 

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

Sołtysi złożyli wniosek, w którym proszą o 100 zł podwyżki.  

Sołtysi mają diety w wysokości 300 zł (w innych Gminach to kwota max 120 zł),                 

a ponadto mają prowizje w wys. 13% od zebranej kwoty podatku (w innych Gminach 

max do 10%).  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Na poprzednich Komisjach była szeroka 

dyskusja, padały wnioski, spostrzeżenia, że obwarowania w § 4 są niezgodne                        

z prawem – że sołtys nie ma obowiązku uczestniczenia w komisjach i sesjach                  

(że może, ale nie musi). Praca sołtysa na czym innym polega. Będzie autopoprawka, 

albo wniosek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – Czy sołtysi są zobligowani do uczestniczenia 

w sesjach Rady Miejskiej zapisami w Statucie Gminy, czy to dobrowolny akces? 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta –  Obowiązkiem Przewodniczącego Rady 

Miejskiej jest zaprosić sołtysów. Zwyczajem stało się, że sołtysi przychodzą na 

posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu. 

Innych zapisów nie znam. Każdy może uczestniczyć w sesji. Należy wnioskować,                 

że stawianie warunków zostanie przez Nadzór uchylone i że Rada Miejska wykracza 

poza swoją delegację.  

Barbara Bak – Skarbnik – Zapisy w naszym projekcie uchwały są oparte na zapisach  

z uchwał innych miast.  

Ewa Róg – radna – Jeśli byśmy zapisali obwarowania to w Statutach Sołectw.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – Były robione prognozy podwyżki diet 

sołtysów do 350 zł? Skąd będą pieniądze na ten cel?  

Barbara Bak – Skarbnik – Rocznie przy podwyżce 50 zł wychodzi łącznie                                       

20 tys. 400 zł. Pieniądze na ten cel są zapisane w zmianach w budżecie i pochodzą               

z niewykorzystanych środków. 

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – Nie mogą być przeznaczone na ten cel 

pieniądze z Funduszu Sołeckiego?  

Barbara Bak – Skarbnik – Nie. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta –  Zapisy w Statucie też muszą być 

zgodne z prawem. W Ustawie o samorządzie gminnym jest zapisane, że sołtys może 
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uczestniczyć w pracach Rady. Nie trzeba tego już nigdzie zapisywać. Nie możemy 

zapisać tego ani w Statucie Gminy, ani w Statutach Sołectw.  

Ewa Róg – radna – Pani Skarbnik mówi, że w innych Gminach są takie zapisy,                   

a dlaczego u nas nie mogą? 

Barbara Bak – Skarbnik – Może Nadzór w innych rejonach różnie działa. 

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – Sołtysi w innych Gminach mają diety                 

w wys. 120 zł. Czy obowiązki naszych sołtysów są inne? Czy więcej pracują? 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta –  Zakres uprawnień i obowiązków jest 

wszędzie taki sam. Jeśli w innych Gminach diety sołtysów wynoszą 120 zł to te 

Gminy powinny się z tego tłumaczyć, nie my. Kiedyś u sołtysów były telefony 

stacjonarne - teraz nie ma, dojazd sołtysów trzeba było rekompensować - teraz tego 

nie ma. 

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – Skoro mówimy o podwyżce diet sołtysów to 

nie możemy zapominać o urzędnikach Urzędu Miejskiego, pracownikach MDK. Grup, 

które chciałyby otrzymać podwyżkę jest wiele.  

Barbara Bak – Skarbnik – Wszystkie jednostki otrzymały pieniądze na regulacje,           

my również.  

Wiesław Wołkiewicz – radny - Pełnię 2 funkcje – radnego i sołtysa. Dla mnie 300 zł 

diety jest wystarczające. Wszystko zależy też od aktywności sołtysa. Jeśli chce działać 

to może i tych pieniędzy braknąć.  

Ewa Róg – radna - Prowizja 13% od podatku – ile wynosi roczna kwota na ten cel? 

Barbara Bak – Skarbnik – Za ubiegły rok to kwota 71 tys. 894 zł 30 gr. Najwyższa 

kwota prowizji wynosi 5 tys. zł, najmniej to 500 zł. 

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Sytuacja z roku 2002 powinna dać nam do myślenia, 

że powinniśmy wszystkie wydatki ułożyć na nowo. Powinniśmy zastosować 

mechanizmy adekwatne do naszych możliwości. Postawmy sobie za wzór Gminę 

Poświętne.  

Sołtysi - mamy społeczników i nie, ale powinniśmy ich jakoś zmobilizować. Skąd 

sołtys wie, jakie są potrzeby wsi, skoro przez cały rok nie zorganizuje ani jednego 

zebrania? Chcę tylko konsekwencji coś za coś.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta –  Mówiliśmy o komisjach i sesjach.                        

W projekcie uchwały jest też zapis o spotkaniach organizowanych przez Burmistrza.  

Jeśli raz w roku sołtys nie zorganizuje zebrania wiejskiego to na którą dietę powinno 

to wpłynąć? Trzeba by to uregulować. Ale pamiętajmy, że zebranie to jedna z potrzeb. 

Katalog zadań sołtysa jest duży. Urząd Miejski często zwraca się do nich.                        

Na poprzedniej Komisji jeden z radnych zapytał, dlaczego wskazujemy Komisję 

Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu. To się zwyczajowo utarło.  

Komisje i sesje to niewielki procent działalności sołtysa. Jeden z sołtysów powiedział, 

że sołtys działa 24 godziny na dobę, 31 dni w miesiącu. Wiele instytucji, poza 

Urzędem Miejskim, zwraca się do sołtysa. Sołtys jest potrzebny, postrzegany i ma 

pełno obowiązków. Sołtys działa w różnych formach i na co dzień.  

W rezultacie to uchwała o obniżeniu diet. Mielibyśmy oszczędności na tym. Sołtysi na 

komisji obrazili się i chcieli wycofać wniosek. Szanuję i cenię sołtysów, bo to ludzie 

wybrani przez społeczeństwo. A społecznie niewiele jest ludzi dzisiaj działających.  

To decyzja Rady Miejskiej, czy finansowo może dać podwyżkę, czy w budżecie 

znajdą się pieniądze na ten cel. To uprawnienie Rady i każdy będzie według siebie 

oceniał, czy podniesie rękę za, czy przeciw.  
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Ewa Róg – radna – To nie jest tak, że nie szanujemy sołtysów. Chodzi o to, że jedni 

pracują 100%, a inni tylko 10%. Chcemy poprzez obwarowania zmobilizować tych 

drugich do pracy.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta –  To co my, urzędnicy, mówimy musicie 

postrzegać w formie opinii. Sołtysi już chcieli wycofać swój wniosek i może się tak 

stać. Nie dziwcie się, że sołtysi odebrali uchwałę jako złośliwość, bo proponuje im się 

350 zł diety, ale wprowadza potrącenia, a wcześniej tego nie było. Weźcie wszystko 

pod uwagę i wypracujcie wnioski, czy potrzebne jest to, czy nie.  

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Chciałbym zaktywizować tych, którzy w ogóle nie 

są aktywni.  

Barbara Bąk -  Skarbnik – Może zapisać, że jeśli do końca roku sołtys nie przedstawi 

sprawozdania ze zorganizowanego zebrania wiejskiego to nie otrzyma diety.  

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Powinniśmy dopracować projekt uchwały.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta –  Na komisjach były też wątpliwości, czy 

kwota diety dla wszystkich sołectw powinna być jednakowa. Są duże sołectwa i małe.  

 

Ostatecznie:  

Komisja przegłosowała, aby wycofać i dopracować projekt uchwały                              

ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w Statucie Gminy.  

Komisja głosowała następująco: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 .  

 

c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Wydz. Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

d) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji                   

w Opocznie.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Wydz. Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                 

2014 – 2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do 

protokołu/.  

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Proszę przyjrzeć się wydatkom. Ile wydatków jest 

nieuzasadnionych, nieekonomicznych. W ubiegłym roku Gmina dołożyła do Stanicy 

Harcerskiej w Miedznej kwotę 130 tys. zł. Jedynym argumentem za utrzymaniem 

Stanicy jest utrzymanie dobrych relacji z Urzędem Marszałkowskim. Może należałoby 

zastanowić się nad wydzierżawieniem lub sprzedaniem tego obiektu? Przekroczenie 

budżetu wynosi 58%. Ciągle jesteśmy blisko 60%. Nie będzie pieniędzy na drogi, ani 

w mieście, ani na wsiach. Żyjemy ponad stan.  
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Barbara Bąk – Skarbnik – W Stanicy Harcerskiej nie ma już ludzi pilnujących obiektu, 

jest zainstalowany monitoring. Koszty utrzymania obiektu będą niższe.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – Trzeba zastanowić się co zrobić z obiektem, 

który przynosi jedynie straty. Ciągle Gmina musi dokładać pieniądze, których nie ma.  

 

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

uchwały.  

 

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 13 do 

protokołu/.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – Była u mnie grupa nauczycieli z informacją, 

że w jednej z opoczyńskich szkół są nieprawidłowości finansowe i szkoła zalega na 

kwotę 2 mln zł. Pytali co my, radni, zrobimy z tym problemem. Odpowiedziałem,            

że nie mam wiedzy na ten temat. Czy są jakieś nieprawidłowości? 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Tak. Ta sprawa dotyczy jednej 

z opoczyńskich szkół – Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1. ZUS podczas kontroli 

wykrył, że nie są odprowadzane składki od dodatków za wysługę lat. Dyrektor 

twierdził, że ma podstawy prawne do takiej decyzji. Zaakceptowała to Rada 

Pedagogiczna i było realizowane od 2004/5 roku. Na tym korzystali pracownicy, gdyż 

otrzymywali wyższe wynagrodzenia. Część z tych osób przeszła już na emeryturę. 

Odbyła się kontrola i ZUS przypisał tę kwotę do zwrotu przez Szkołę. Została zawarta 

ugoda między szkołą a ZUS-em, zgodnie z którą co miesiąc miały być zwracane 

zalegle kwoty. Gmina nie może ingerować. To szkoła i pracownicy, którzy wtedy nie 

płacili, muszą się tym martwić.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – Jaka to suma? 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Przekracza 1 mln zł.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – To bardzo ciekawa sytuacja. Pracownik 

odchodzi na emeryturę, Dyrektor nie ma możliwości odzyskania pieniędzy. Skąd 

Dyrektor weźmie pieniądze, żeby skierować je do ZUS-u? 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Dyrektor szkoły nie zwraca się 

do organu prowadzącego o jakieś środki z tym związane. Została zawarta ugoda i jest 

realizowana.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – To wyjaśnienie chcę otrzymać na piśmie. 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Zwrócimy się do Dyrektora              

o tę informację. W ciągu miesiąca otrzyma ją Pan.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – Dyrektor ZSS Nr 1 wcale nie przychodzi na 

komisje.  

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Dziś są matury. 

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący – Dyrektor ma 3 Zastępców. 

Grzegorz Wołąkiewicz – radny - Zadłużenie przejęliśmy po poprzedniej kadencji. 

Nadwyżka spowodowała, że pewne zadania inwestycyjne mogły się pojawić. Dobrze, 

że budżet w tym momencie tak wygląda. Pewne zadania przesuwają się do przodu, 

mimo trudnej sytuacji. Czy jest już metryczka dla szkół? Jeśli tak, to proszę o ten 

materiał. Głównie interesują mnie szkoły podstawowe  i zespoły szkół.  

Barbara Bąk – Skarbnik - Przekażę Panu e-mailem.  

Informuję Państwa radnych, że otrzymałam dwa zawiadomienia o dotacjach celowych. 

Przekażę zmiany załączników na sesji.  
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Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

g) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 

przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - 

przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 15 do protokołu /.  

Barbara Wacławiak – radna – W jakiej odległości od zabudowy mieszkaniowej 

powstanie ten zakład?  

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - 100 m. 

Barbara Wacławiak – radna - Co to będzie za zakład? 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - 

Metalurgiczny, produkcja ogrodzeń itp.  

Barbara Wacławiak – radna – Oddziaływanie na środowisko jest zrobione? 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 

Wnioskodawca sam określił na 20 m.  

Barbara Wacławiak – radna - Wyrażam nadzieję, że Urząd Miejski będzie tego 

pilnował. Chodzi o to, aby inwestycja nie była ze szkodą dla mieszkańców.  

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych -                   

W planie będzie zapis o oddziaływaniu do granic tego terenu. Egzekwowanie 

przestrzegania zapisów należy do Administracji Architektoniczno-Budowlanej.  

 

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

uchwały.  

 

i) opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie podziału 

Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 16 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

j) rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bolarczyk. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 17 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  
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k) uchylająca uchwałę Nr XL/405/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                 

21 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta                 

z dnia 28 lutego 2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 18 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

l) rozpatrzenia skarg Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego i 18 marca 

2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 19 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

m) rozpatrzenia wniosków Janiny Podlewskiej i Kazimierza Podlewskiego                        

z dnia 21 marca 2014r. i 28 lutego 2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 20 do protokołu /.  

 

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

uchwały.  

 

Adn. 6.  

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Na sesję zostanie jeszcze przygotowany 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Janiny Podlewskiej i Pana 

Kazimierza Podlewskiego z dnia 28 marca i 28 kwietnia 2014r.  

Pisma dotyczące tych skarg stanowią załącznik nr 21 do protokołu.  

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Otrzymaliśmy również pisma dotyczące 

ideologii gender. Porozmawiamy o tym na sesji.   

Pisma dotyczące gender stanowią załącznik nr 22 do protokołu.  

Ewa Róg – radna – Zgłaszam wniosek, aby parkometry z placu Kościuszki 

przenieść na ul. Partyzantów. Proszę o odpowiedź na piśmie.  

     Komisja głosowała następująco: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 .  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji  zakończono posiedzenie.  

Godz. rozpoczęcia posiedzenia 9.00, godz. zakończenia posiedzenia 12.40  

 

 

                               Przewodnicząca Komisji  

Protokołowała                                         Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury  

Bogumiła Kędziora                                                          Barbara Wacławiak   


