Protokół Nr 3/2021
z posiedzenia
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 marca 2021r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer Przewodniczący Komisji.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z posiedzeń komisji.
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.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku
posiedzenia /załącznik nr 1 do protokołu/.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z miesiąca lutego 2021r.
4. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
rok 2020.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2020r.
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6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
7. Informacja na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
8. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie
Opoczno w roku 2020.
9. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
10.Zapytania i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany
porządek posiedzenia.
Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z miesiąca lutego 2021r.
Przewodniczący poinformował, że protokół Komisji do Spraw Rodziny,
Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie nr 2/2021 z dnia 23
lutego 2021r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w terminie
wymaganym Statutem Gminy, jak również projekt protokołu został zamieszczony
w informatorze programu e - sesja.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 23 lutego 2021r.
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z
posiedzenia Nr 2/2021 z dnia 23 lutego 2021r.
Ad. pkt. 4.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2020.
Ewa Krzysztofik – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych –
przedstawiła informację /załącznik nr 2 i 3 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Marek Sijer, Dyrektor Wydz. ZiSS – Ewa
Krzysztofik, radny Jerzy Pręcikowski.
Dodatkowo Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności
Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie za
2020r. /załącznik nr 4 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
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Ad. pkt. 5.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2020r.
Ewa Krzysztofik – Dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiła
informację /załącznik nr 5 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 6.
Sprawozdanie z realizacji zadań kultury fizycznej i sportu za 2020 rok.
Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – przedstawiła
informację /załącznik nr 6 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Marek Sijer, Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji
Katarzyna Niewadzi.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 7.
Informacja na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w
2021roku.
Ewa Krzysztofik – Dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiła
informację /załącznik nr 7 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 8.
Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w
gminie Opoczno.
Bogdan Kubiszewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –
przedstawił informację /załącznik nr 8 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, Bogdan Kubiszewski –
Dyrektor PUP w Opocznie.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy.
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Ad. pkt. 9.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik
nr 9 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Skarbnik Gminy
Magdalena Ślęzak.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) przekazania środków finansowych na rzecz Policji,
Ewa Krzysztofik – Dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiła
projekt uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 11
do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Marek Sijer, radny Zbigniew Sobczyk, Sekretarz
Miasta Janusz Klimek.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 20212036,
Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik
nr 12 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021,
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Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik
nr 13 do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z uchwałą Nr 9/31/2021 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 marca 2021r. dotyczącą uchwały Nr
XXIX/312/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021 /załącznik nr 14 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Marek Sijer, radny Jerzy Pręcikowski, Skarbnik
Gminy Magdalena Ślęzak.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez
Burmistrza Opoczna,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 15
do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w
Opocznie zlokalizowanej w Libiszowie,
Jerzy Misiurski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Opoczno,
Marzanna Wojciechowska– Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, Dyrektor Wydz. Gospodarki
Nieruchomościami Marzanna Wojciechowska.
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Opoczno,
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła
projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej siłowni wewnętrznej
zlokalizowanej w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie,
Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Marek Sijer, Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji
Katarzyna Niewadzi, radny Zbigniew Sobczyk.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 20
do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2021”,
Beata Wiktorowicz – Zastępca Dyrektora Wydz. Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej – przedstawiła projekt uchwały /załącznik 21 do protokołu/.
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym,
Justyna Małachowska – Dyrektor Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
n) rozpatrzenia petycji Pani P.G. w sprawie poprawy infrastruktury
drogowej na ulicy Słonecznej,
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
o) rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Milenijnego w przedmiocie
podjęcia działań mających na celu poprawę stanu dróg oraz wykonanie
oświetlenia na tym osiedlu,
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
p) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa,
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
r) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
s) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
B) Roczne sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny.
7

Komisja przyjęła informację do wiadomości
Informacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
C) Czystość i porządek w gminie.
Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez: Wydział
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego /załącznik nr 29 do protokołu/,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie /załącznik nr 30 do
protokołu/ oraz Straż Miejską /załącznik nr 31 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
D) Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2020r. – całkowity
koszt zadania.
Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego /załącznik
nr 32 do protokołu/;
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie /załącznik nr 33 do
protokołu/;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie /załącznik nr 34 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
E) Organizacja sieci szkół na rok szkolny 2021/2022.
Informacja stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Dyrektor Wydz.
Edukacji Marek Ziębicki.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 10.
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Mieczysław Wojciechowski – prosi o wprowadzenie do porządku
posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w
miesiącu kwietniu br. tematu: „Pomoc finansowa dla polskich rodzin”.
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W dyskusji głos zabrali: Sekretarz Miasta Janusz Klimek, radny Marek Sijer,
radny Mieczysław Wojciechowski, radny Jerzy Pręcikowski.
Ad. pkt. 11.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia komisji 11.45.
Sesje i Komisje Rady Miejskiej 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:
Katarzyna Zaroda – Olkowska
Pomoc Administracyjna w Biurze Rady Miejskiej
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