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                                          PROTOKÓŁ  Nr 11/12 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 5 listopada 2012r. 
Posiedzeniu komisji przewodniczył Jarosław Jurowski  – Przewodniczący  
Komisji.                                                                                                                                         
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.                                                                                                                       
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.     
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeo komisji.  
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 
komisja przyjęła:  za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
 
Temat posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów posiedzenia komisji we wrześniu i październiku 
2012r. 

2. Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni 
„ Opoczyoska Fala”. 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 

4. Stawki podatkowe na 2013 rok. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1 
Przewodniczący komisji Rodziny poinformował, że Protokoły z posiedzenia 

komisji z września i października  były do wglądu w Biurze Rady. 

   Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1, przyjęła protokoły                    

z posiedzenia komisji z września i października 2012r. 

Ad. pkt.2 

Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat 

korzystania przez uczniów z pływalni. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – dowożenie dzieci z niektórych szkół 

jest bardzo małe. Dobrze, aby Wydział Oświaty podawał ilościowo ile dzieci 

jest dowożone na Pływalnię. Kilka szkół powinno się organizować razem i 

przywozić dzieci na Pływalnię, aby były mniejsze koszty przewozu. 

Firkowski Bartłomiej  - radny – wiele dzieci nie korzysta z basenu bo nie mają 

wyposażenia, np. okularów, czepka.  Dyrektorzy powinni mobilizować dzieci, 

aby korzystały z Pływalni.  

Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – na kierownictwie była dyskusja, 

aby wypracować metodę karnetu dla dzieci ze szkół wiejskich. Należy 

wypracować kierunek działania, aby zmniejszyć koszty transportu. Na początku 

roku należy popracować przy układaniu planu lekcji z godzin wychowania 

fizycznego. 
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Macierzyoski Janusz – z-ca Burmistrza – należy się zastanowid, aby wyjazd na 
basen nie zakłócił lekcji w szkole. Karnet obejmowałby tylko uczniów, którzy 
chcą uczyd się pływad.  
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – karnet byłby nie dla ucznia tylko            
dla szkoły. Przed nami jest obecnie szeroka dyskusja na ten temat. 
Dąbrowski Józef – radny – są rodzice, którzy nie mają samochodu, korzystają             
ze świadczeo OPS, a dzieci  chcą korzystad z Pływalni. 
Klimek Janusz – radny – basen do godzin południowych jest pusty i należy 
zrobid wszystko, aby dzieci przyjeżdżały  do południa. Każda szkoła ma limit, ma 
zapewniony dojazd. Dyrektorzy szkół powinni usprawnid korzystanie z basenu, 
jest  tylko kwestia zachęcenia dzieci do korzystania z niego. Można organizowad 
różne zawody, aby zachęcid dzieci. Nie można dopuścid do sytuacji, że 
przyjeżdża  mało dzieci, a zamówionych jest dużo biletów.  
Wojciechowski Mieczysław – radny – od czego zależy limit na przydział biletów 
na basen? 
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – limit jest na podstawie poprzedniego 
roku. 
                 Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 3 

Krzysztofik Edyta – kier. Zes. ds. Społ.i Ochr. Ludn. – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.                                                                                                                               
Klimek Janusz – radny – z Programu Alkoholowego jest między innymi 
finansowanie dojazdów dzieci na basen. Będę apelował do Parlamentarzystów, 
aby można było przeznaczyd środki finansowe z Programu Alkoholowego dla 
Przedszkoli.                                                                                                                     
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej – należy rozszerzyd wydawanie 
pieniędzy z Programu Alkoholowego na inne cele.                                                  
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Ad. pkt. 4. 

Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta.                                                       
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   

 Dąbrowski Józef – radny – zgłosił wniosek, który komisja przyjęła / za – 5 /, 
aby ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Opoczno 
w roku 2013 pozostawid na poziomie roku 2012.                                                                                                                       

              Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
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Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.                                                       
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.                                                  
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.                                                                                                                 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: stawek podatkowych o środków transportowych.                                                      
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7do protokołu.                                                  
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 4, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.                                                                                                                
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.                                                      
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.                                                  
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.                                                                                                                       
Ad. pkt. 5                                                                                                                        
Jurowski Jarosław – radny – poinformował, że radni otrzymali informacje na 
temat prac samorządu rolniczego.                                                                                    
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.                                                   
Firkowski Bartłomiej – radny – rolnicy, którzy w tym roku brali udział w obronie 
wolnych mediów w manifestacji w Warszawie są kontrolowani i spisywani na 
listę. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracownicy nie chcą 
pomagad rolnikom w wypełnianiu wniosków.                                                                                                                                       
Klimek Janusz – radny – należy wystąpid do Posłów kto zlecił takie kontrole, nie 
można pozostawid tego bez echa.                                                                                 
Pacan Jacek – Przez PGK – pracownicy AR i MR nie mogą wypełniad wniosków 
dla rolników. Pomagad mogą tylko pracownicy ODR.                                          
Dąbrowski Józef – radny – ja też mam wezwanie do AR i MR i podejrzewam, że 
chodzi o sprzedaż bydła do Pana Wojciechowskiego.                                               
Klimek Janusz – radny – jest wolne paostwo i nie wyobrażam sobie, że są 
szykany jeśli ktoś bierze udział w manifestacji.                                                               
Zgłosił wniosek, który komisja przyjęła / za – 5 / oparty na informacji radnego 
Bartłomieja Firkowskiego, aby wystąpid  do Posła Roberta Telusa                 o 
informację co do stwierdzonych rzekomych kontroli uczestników z Opoczna, 
którzy brali udział w manifestacji w obronie wolnych mediów w Warszawie. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – my nic nie wiemy o zatrzymaniu uczestników 
manifestacji w Warszawie.                                                                                         
Firkowski Bartłomiej – radny – podałem to jakom informację a Pan Poseł zajmie 
się tym tematem.                                                                                                                
Sijer Marek – radny – Policja mogła wiedzied, że jest wyjazd zorganizowany i 
spisała dane uczestników, gdy są zamieszki np. wśród kibiców to Policja wie kto 
uczestniczy.  
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   Komisja przyjęła do wiadomości informację z prac samorządu rolniczego. 

Krzysztofik Edyta – kier.Zesp. ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekty uchwał w sprawach: 

-  przyjęcia do realizacji Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi.                                                                                                              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

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

-  przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.                           
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

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

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Obr. Kolonia Libiszów.             
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.                                    
Dąbrowski Józef – radny – dlaczego rzeczoznawca zaniżył cenę gruntu?  
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – właściciel chce więcej za grunt jak wycenił 
rzeczoznawca.                                                                                                     
Wojciechowski Mieczysław – radny  - mieszkaocy Kolonii Libiszów zbierali 
pieniądze z funduszu sołeckiego przez trzy lata na zakup działki.                                 
Bąk Barbara – Skarbnik – prawnie to jest niemożliwe, sołectwa w ciągu roku 
wydaje środki finansowe z funduszu sołeckiego.                                                      
Wiktorowicz Jarosław – z-ca Burmistrza – środkami z funduszu sołeckiego 
dysponuje gmina a nie wieś.                                                                                           
Klimek Janusz – radny – czy ta działka jest ujęta w planie przestrzennego 
zagospodarowania, czy można tam pobudowad budynek świetlicy?                     
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa – działka jest 100 m od drogi. 
Jest tam zabudowa mieszkalna. 

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 3, wstrz. – 2, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                    
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości.                                                                
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.                                     
Firkowski Bartłomiej – radny – dobrze, aby regulamin był zrealizowany w 40%. 

          Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
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Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów  komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.                                                                                                                 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.                                        
Firkowski Bartłomiej – radny – są działki niezamieszkałe, a ludzie wyrzucają tam 
śmieci. Na koszt właściciela powinny byd śmieci wywożone z tych działek.   
Wieruszewski Jan – Burmistrz – mieszkaocy wyrzucają odpady na działki, na 
których nie ma zabudowy.                                                                                              
Klimek Mariola – Kier. ZUK w Opocznie – gmina może  zlikwidowad  odpady z 
takich działek, a kosztami wywozu obciążyd właściciela działki. 

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

 Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.                                                                                                              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.   

Wieruszewski Jan – Burmistrz – jaka będzie oplata za wywóz śmieci to 
ostatecznie określi przetarg.                                                                                     
Dąbrowski Józef – radny – jeżeli dzieci uczą się w innym mieście lub pracują za 
granicą?                                                                                                                                   
Sijer Marek – radny -  czy są ustalenia co do opłaty i czasu pobytu w danym 
domu?                                                                                                                        
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – właściciel nieruchomości składa 
deklarację ile osób zamieszkuje w domu.  Jeżeli osoba przyjeżdża na 2 tygodnie 
to należy zgłosid w deklaracji.                                                                                          
Pacan Jacek – Prez. PGK – mieszkaocy bloków już płacą za odpady. Po 
wprowadzeniu tych przepisów odbiór odpadów uszczelni się.                              
Firkowski Bartłomiej – radny – mamy własne przedsiębiorstwo  i powinniśmy 
dad zarobid PGK.                                                                                                                    
Klimek Mariola – Kier. ZUK w Opocznie – 8 zł to jest cała obsługa , również 
administracyjna.                                                                                                         
Wojciechowski Mieczysław – radny – oplata powinna byd za pojemnik a nie od 
osoby.                                                                                                                        
Wieruszewski Jan – Burmistrz – teraz będzie sprawiedliwie bo opłata będzie od 
osoby. Odpady ma każdy mieszkaniec. 

 Klimek Mariola – Kier. ZUK w Opocznie – w ustawie jest zapisane, że opłata 
będzie  od osoby.                                                                                                        
Dąbrowski Józef – radny – nie wierzę, aby była większa kontrola nad segregacją 
odpadów. Te opłaty to są szokowe podwyżki, są to bardzo duże obciążenia dla 
rodzin. Należy ustalid mniejsze stawki.                                                           
Wieruszewski Jan – Burmistrz – te stawki będą weryfikowane poprzez przetarg.        
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Firkowski Bartłomiej – radny – aby firma funkcjonowała musi mied kalkulację. 
OPS będzie musiał więcej pomagad mieszkaocom. Rodziny wieloletnie nie 
poradzą sobie z tymi opłatami. Mam problem jak głosowad. 

          Komisja głosami: za – 1, przeciw – 2, wstrz. – 2, negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: terminu częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty.                                                                                                             
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.                                           
Dąbrowski Józef – radny – co z osobami jak nie wywiążą się z opłaty?                      
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – postępowanie będzie tak jak z 
niepłaceniem podatku, upomnienie, decyzja do Komornika, do Urzędu 
Skarbowego. 

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

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami.                                                                                                              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.    

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

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów.                                                                                                            
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.                                         
Dąbrowski Józef – radny – gdzie będą składowane przeterminowane leki i 
środki ochrony roślin?                                                                                                    
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – raz na kwartał będzie jeździł 
samochód i odbierał takie odpady.                 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.                                                                                                              
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty.                                                                                                          
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.                                             
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych.                                                                                                          
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.                                       
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Wieruszewski Jan – Burmistrz – wyposażenie gospodarstw w pojemniki na 
śmieci też będzie w formie przetargu.  

       Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.                                     
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz -  przedstawił  projekt uchwały w sprawie: 
podziału gminy Opoczno na obwody do głosowania.                                              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

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

Pacan Jacek – Prez. PGK – przedstawił wniosek w sprawie: przedłożenia zmian 
do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeo Wodociągowych i 
Urządzeo Kanalizacyjnych.                                                                                             
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.                             
Poinformował, że  budowa budynku garażowo – biurowego nie będzie miała  
wpływu na poziom cen na wodę i ścieki. 

            Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 1, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekty uchwał w sprawach:                         
-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.                                                              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

-  zmian w budżecie gminy na 2012 rok.                                                                      
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Podpisany jest aneks przy budowie szatni kontenerowej przy boisku w Woli 
Załężnej. Są zwiększenia w dochodach własnych gminy z tytułu wieczystego 
użytkowania.  Największe wydatki  są w oświacie. Do oświaty dokładamy na 
nauczanie indywidualne, na urlopy zdrowotne. Zwiększono środki finansowe 
dla OSP na zakup paliwa, a zmniejszono w Straży Miejskiej. Zwiększamy dotację 
dla szkół i przedszkoli prywatnych.                                                                           
Komisja projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej przyjęła do wiadomości / za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 3 /. 

       Komisja projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy przyjęła do 
wiadomości / za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 3 /. 

Ad. pkt. 6                   Zapytania i wolne wnioski. 

Sijer Marek – radny – co było powodem niewypłacenia pieniędzy dla 
stowarzyszeo i klubów sportowych.                                                                                   
Bąk Barbara – Skarbnik – trudna sytuacja finansowa gminy.                              
Dąbrowski Józef – radny – w Bielowicach na drogę przywieziono bardzo mało 
gruzu ale za dużą sumę.                                                                                                                
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Bąk Barbara – Skarbnik – zadłużenie gminy jest w granicach 58%. Nie 
zrealizowane są dochody  gminy. OPTEX  nam nie płaci podatków.                            
Firkowski Bartłomiej – radny – dlaczego w programie sesji nie ma punktu wybór 
Przewodniczącego Rady Miejskiej?                                                                      
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – co do uchwały zostało wszczęte 
postępowanie Wojewody i czekamy na rozstrzygnięcie.                            
Wojciechowski Mieczysław – radny – studnia w Kruszewcu przy świetlicy jest 
niezabezpieczona.                                                                                                  
Macierzyoski Janusz – z – ca Burmistrza – sprawdzimy na jakim terenie jest 
studnia. 

Przewodniczący obrad podziękował i zakończył posiedzenie komisji. 

                                                               / 12.00 – 15.50 / 

 

Protokołowała                                              Przewodniczący Komisji 

 

Marta Gonsiewska                                            Jarosław Jurowski 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

             

 

 

                           

 

 

                                     

 



9 
 

                                               

 

 

                                      

 

                       

 

 

 

                                        


