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                                          PROTOKÓŁ  Nr 12/12 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 28 listopada 2012r. 
Posiedzeniu komisji przewodniczył Mieczysław Wojciechowski  – 
Wiceprzewodniczący  Komisji.                                                                                                                                         
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.                                                                                                                          
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeo komisji.  
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 
komisja przyjęła:  za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Wybranie kandydatów na Przewodniczącego Komisji. 

2. Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt.1 

Wiceprzewodniczący Komisji prosi o zgłaszanie kandydatów na 

Przewodniczącego Komisji. 

Firkowski Bartłomiej – radny -  zgłasza radnego Marka Sijera, który wyraził 

zgodę. 

               Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 1, wybrała radnego 

Marka Sijera jako kandydata na Przewodniczącego Komisji. 

 

Ad. pkt. 2 

Bąk Barbara – Skarbnik – zgodnie z Ustawą Budżetową Burmistrz przedstawił 

projekt budżetu na 2013 rok. Plan inwestycyjny jest niewielki. Jest kontynuacja 

rozpoczętych inwestycji. 

Procedura uchwalania budżetu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Plan zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Wojciechowski Mieczysław – radny -  zgłosił wniosek, aby w Kruszewcu 

wykonać chodnik do szkoły zamiast przyłącza wodociągowego do Stanicy                   

w Miedznej. 

          Wniosek głosami: za -2, przeciw – 2, wstrz. – 1, nie uzyskał akceptacji. 
komisji. 

Jurowski Jarosław – radny – woda w Stanicy jest bardzo potrzebna i nie można 
zabierad pieniędzy  do Kruszewca.                                                                     
Wojciechowski Mieczysław – radny – należy uregulowad prawnie teren Stanicy. 
My inwestujemy w teren nie gminy Opoczno tylko Białaczowa. Należy się 
zastanowid nad funkcjonowaniem Stanicy. Zgłaszałem wniosek o 
termomodernizację budynku Remizy w Kruszewcu. Z funduszu soleckiego został 
wykonany projekt techniczny a termomodernizacja budynku nie została 
wykonana.                                                                                                                    
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Firkowski Bartłomiej – radny – składamy wnioski do budżetu, ale czy będą 
realizowane? Do Urzędu Skarbowego gmina ma zwrócid pieniądze. 
Spadkobiercy sprzedanych gruntów dla Opoczno SA zapowiadają pozwy                     
o zwrot należności, czy nasz budżet to wytrzyma? Były brane środki unijne,                 
a obecnie jest okres spłaty. Upominam się o budowę chodnika na A. Ludowej,   
o budowę ul. Sienkiewicza. Rozumiem, że pierwsza inwestycja to budowa 
przystanku na CMK. Z pewnych inwestycji musimy zrezygnowad. Czy przyłącze 
do Stanicy może wykonad  PGK z amortyzacji?                                                         
Jurowski Jarosław – radny – jeżeli mamy ograniczyd inwestycje to nie róbmy  
kosztem Stanicy.                                                                                                                
Klimek Janusz – radny – w Opocznie brakuje ulic, na osiedlach też nie ma ulic              
i mieszkaocy czekają na ich budowę. Pani dyr. MDK wie najlepiej czy realizowad 
budowę  wodociągu do Stanicy. Nie przekonuje mnie zamiana  tej inwestycji na 
budowę chodnika w Kruszewcu. W mieście jest wiele ulic, gdzie jest błoto nie 
mówiąc o braku chodników. W szkole Nr 3 w Opocznie powinna byd wykonana 
termomodernizacja budynku.                                                                             
Macierzyoski Janusz – z – ca Burmistrza – zapotrzebowanie na Stanicę jest tylko 
jest pytanie, czy powinna przynosid zysk. Powinny byd przyzwoite warunki 
pobytu i woda jest podstawą. W okresie wakacji jest tam wymiana młodzieży 
również z zagranicy. Uważam, że wodociąg powinien byd wykonany.  Jeżeli nie 
będzie wodociągu to będzie dalsza degradacja obiektu.                            
Wojciechowski Mieczysław – radny –  zabiegam o chodnik nie w swojej 
miejscowości tylko w Kruszewcu Wieś. Przez 20 lat nic tam nie zrobiono.                
Pięd lat temu gmina przekazała 5 tyś zł i strażacy sami wykonali podłogę i na 
tym skooczyło się inwestowanie w OSP. Modernizacja strażnicy w Kraszkowie                 
za 1mln 200 tyś zł to tam pieniądze są.                                                                      
Klimek Janusz – radny – wszystko jest potrzebne ale w miarę możliwości będzie 
wykonane. 

Na sesji przedstawię wniosek, aby wyeliminowad wydatki na schronisko dla 
zwierząt a utworzyd ośrodki adopcyjne dla psów. 

Firkowski Bartłomiej – radny – należy się pochylid nad dofinansowaniem 
oświaty. Są różne koncepcje, czy nie należy małych szkół przekazad fundacjom 
czy stowarzyszeniom. Do oświaty dokładamy rocznie 5 mln zł.                            
Jurowski Jarosław – radny – gmina wykonuje zadania inwestycyjne, a środki 
finansowe z funduszu sołeckiego są dodatkowo dla danego sołectwa. Już wiele 
razy mówiłem, ze pracownicy w Urzędzie mało zarabiają, są oszczędności ale 
nie kosztem pracowników.                                                                                    
Macierzyoski Janusz – z – ca Burmistrza – dyskusja na temat oświaty rozpoczęła 
się w ubiegłym roku, ale nie było akceptacji radnych. Do tej pory nie 
zarejestrowało się żadne stowarzyszenie, które chciałoby poprowadzid szkołę. 
Trwają prace nad reorganizacją oświaty w gminie. 
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Bąk Barbara – Skarbnik -  koszty ogrzewania szkół są bardzo duże, jest projekt 
termomodernizacji ZSS Nr 2 w Opocznie i można otrzymad 50% dofinansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest również projekt na 
termomodernizację szkoły w Libiszowie i w Sielcu.                                                
Dąbrowski Józef – radny – w Bielowicach też potrzebny jest chodnik do szkoły. 
Chodnik byłby wykonany wspólnie ze Starostwem.                                                         
Bąk Barbara – Skarbnik – w tej sprawie otrzymaliśmy pismo od Starostwa. 
Pismo stanowi załącznik nr 5do protokołu.                                                                   
Klimek Janusz – radny – na terenie miasta gmina przejęła wszystkie drogi od 
powiatu. Wszystkie inwestycje są bardzo potrzebne tylko jaka kolejnośd  
realizacji.                                                                                                                           

Komisja głosami za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek radnego 
Józefa Dąbrowskiego, aby w Bielowicach w roku 2014 wybudowad chodnik   
do szkoły. 

Komisja głosami za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1, przyjęła wniosek radnego 
Bartłomieja Firkowskiego, aby w roku 2014 wybudowad ulicę Sienkiewicza 
oraz chodnik na ul. Armii Ludowej.  

Ad. pkt.4 

Bąk Barbara – Skarbnik – na sesji będą jeszcze zmiany w budżecie. 

Radny Mieczysław Wojciechowski prosi o wykonanie projektu technicznego              

i wykonanie chodnika z kostki brukowej przed Remizą OSP  w Kruszewcu na 

odcinku od Remizy do skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu 

Kol. 

Radny Mieczysław Wojciechowski  przedstawił pismo Posła Telusa do radnego 

Jurowskiego.                                                                                                                       

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący obrad podziękował i zakończył posiedzenie komisji. 

                                                               / 13.00 – 15.00 / 

 

Protokołowała                                              Wiceprzewodniczący Komisji 

 

Marta Gonsiewska                                        Mieczysław Wojciechowski 

 

 

 

 


