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PROTOKÓŁ NR 9/2020 

z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej  

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 października 2020r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami z posiedzeń komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 1. 

 Otwarcie posiedzenia.  

 

Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – otworzył zdalne posiedzenie Komisji i 

powitał wszystkich obecnych.  

 Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w 

Opocznie są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz 

wystąpieniem w Opocznie potwierdzonych przypadków wirusa COVID – 19, obrady 

komisji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

 Przewodniczący sprawdził, czy wszyscy radni widzą i słyszą obrady. Następnie 

odczytał listę obecności, a radni potwierdzali swoją obecność.  

 

Ad. pkt. 2. 

 Przyjęcie porządku posiedzenia.  

 

Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę 

porządku posiedzenia /załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.  

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2020r.  

5. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.  

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany 

porządek obrad. 
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Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji do Spraw Rodziny, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 7/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r. oraz Nr 8/2020 z 

dnia 21 września 2020r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w 

terminie wymaganym Statutem Gminy jak również projekty protokołów zostały 

zamieszczone w Informatorze programu e-sesja. 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 25 sierpnia 2020r. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia 

Nr 7/2020  z dnia 25 sierpnia 2020r. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z 

dnia 21 września 2020r. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia 

Nr 8/2020  z dnia 21 września 2020r. 

 

Ad. pkt. 4. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2020r.  

p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie (sprawozdanie 

stanowi załącznik do protokołu z sesji Nr XXV/2020 z dnia 30 października 2020r.)  

Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 5. 

Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.  

p. Katarzyna Sudzius-Bobrek – inspektor w Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – 

przedstawiła informację (załącznik nr 3  protokołu).  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 6. 

 Zaopiniowanie materiałów na sesję: 

 

A) Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2019.  

a) Spółka MPK  

p. Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił sprawozdanie 

(załącznik nr 4  protokołu).  

Komisja przyjęła sprawozdanie Spółki do wiadomości. 

 

b) Spółka ZGM 

p. Marcin Jędrasik – Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie– przedstawił sprawozdanie 

(załącznik nr 5 do protokołu).  

Komisja przyjęła sprawozdanie Spółki do wiadomości. 

 

c) Spółka PGK 

p. Krzysztof Owczarski – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił 

sprawozdanie (załącznik nr 6 do protokołu).  
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Komisja przyjęła sprawozdanie Spółki do wiadomości. 

 

B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

 

a) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024, 

p. Janusz Mlonka – kierownik w Spółce PGK – przedstawił projekt uchwały (załącznik 

nr 7 do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: radny Marek Sijer, kierownik w Spółce PGK Janusz Mlonka.  

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

projekt uchwały.  

 

b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

obszarze Gminy Opoczno w roku 2021, 

p. Iwona Susik – Dyrektor Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 

uchwały (załącznik nr 8 do protokołu).  

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

projekt uchwały.  

 

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 

Gminy Opoczno, 

p. Iwona Susik – Dyrektor Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 

uchwały (załącznik nr 9 do protokołu). 

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

uchwały.  

 

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,   

p. Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła 

projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: radny Marek Sijer, Dyrektor Wydz. OŚ Dominika Chybowska, 

radny Jerzy Pręcikowski, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, radny Mieczysław 

Wojciechowski.  

 Komisja głosami: za - 1, przeciw - 1, wstrz. – 3 przyjęła do wiadomości projekt 

uchwały.  

Radni uważają, że podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 

za wysoka. Radny Jerzy Pręcikowski proponuje podwyżkę o 3 zł.  

 

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2020-2035, 

p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 

11 do protokołu).  

 Komisja głosami: za - 0, przeciw - 0, wstrz. – 4 przyjęła do wiadomości projekt 

uchwały.  

 

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020, 
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p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 

12 do protokołu).  

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

projekt uchwały.  

 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

p. Wiesława Kurowska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Opocznie – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 13 do protokołu).  

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

projekt uchwały.  

  

h) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019-2021,  

p. Wiesława Kurowska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Opocznie – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 14 do protokołu).  

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

projekt uchwały.  

 

i) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę dzieci do lat 6,  

p. Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały (załącznik 

nr 15 do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, Dyrektor Wydz. Edu Marek 

Ziębicki.  

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

projekt uchwały.  

 

j) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału, 

p. Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 

przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 16 do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Dyrektor Wydz. GN 

Marzanna Wojciechowska.  

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

projekt uchwały.  

 

k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Opoczno na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych, 

p. Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami - 

przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 17 do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Dyrektor Wydz. GN 

Marzanna Wojciechowska, radny Jerzy Pręcikowski, radny Marek Sijer.  
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 Komisja głosami: za - 1, przeciw - 1, wstrz. – 2 przyjęła do wiadomości projekt 

uchwały.  

 

l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. 

Opocznie, obr. 23, stanowiącej własność Gminy Opoczno,  

p. Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami - 

przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 18 do protokołu).   

W dyskusji głos zabrali: radny Marek Sijer, Dyrektor Wydz. GN Marzanna 

Wojciechowska, radny Jerzy Pręcikowski.  

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

projekt uchwały.  

 

m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Opoczno  

w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Opocznie, 

p. Katarzyna Sudzius-Bobrek – inspektor w Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – 

przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 19 do protokołu).  

W dyskusji głos zabrał: Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno.  

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

projekt uchwały.  

 

n) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2021 rok” oraz 

„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Opoczno na 2021 rok”,  

p. Katarzyna Sudzius-Bobrek – inspektor w Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – 

przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 20 do protokołu).  

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

projekt uchwały.  

 

o) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 

p. Katarzyna Sudzius-Bobrek – inspektor w Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – 

przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 21 do protokołu).  

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

projekt uchwały.  

 

C) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 

2019/2020 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.  
p. Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik nr 

22 do protokołu). 

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, radny Mieczysław Wojciechowski, 

Dyrektor Wydz. Edu Marek Ziębicki.  

Radny Mieczysław Wojciechowski - prosi Dyrektora Wydz. Edukacji o 

przygotowanie informacji, ilu uczniów spoza swoich obwodów jest w klasach I-szych 

(oddziały łącznie) w szkołach miejskich (1, 2 i 3).  
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Komisja przyjęła do wiadomości informację.  

 

D) Informacja pt. „Raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Opoczno za lata 2017-2018”.  

p. Dominika Chybowska Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła 

informację (załącznik nr 23 do protokołu). 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

Ad. pkt. 7. 

 Zapytania i wolne wnioski.  

 

Sekretarz omówił projekty uchwał, o których wprowadzenie do porządku sesji 

będzie wnioskował Burmistrz:  

 

1. w sprawie: rozpatrzenia  ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Sielec 

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku, 

p. Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 24 do 

protokołu).  

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

projekt uchwały.  

 

2. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielowice 

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku, 

p. Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 25 do 

protokołu).  

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

projekt uchwały.  

 

Ponadto w dalszej dyskusji głos zabrali: radny Marek Sijer, Burmistrz Opoczna 

Dariusz Kosno, radny Jerzy Pręcikowski, Sekretarz Miasta Janusz Klimek. 

Radny Marek Sijer – zgłasza, że od 2,5 miesiąca są uszkodzone 4 progi zwalniające      

(3 na ul. Skłodowskiej i 1 na ul. Harcerzy) i prosi o interwencję.  

 

Ad. pkt. 8. 

 Zamknięcie posiedzenia.  

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia komisji 15.00. 

Sesje i komisje są transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno. 

Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem: 

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  

 

Przewodniczący Komisji 

Marek Sijer 

Protokołowała: 

Bogumiła Kędziora 

Inspektor w Biurze Rady Miejskiej  


