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                                          PROTOKÓŁ  Nr 13/12 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 17 grudnia  2012r. 
Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer  –  Przewodniczący  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 – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Temat posiedzenia: 
1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w listopadzie 2012r. 

2. Budżet gminy na 2013 rok. 

3. Plan pracy komisji na rok 2013. 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący komisji Rodziny poinformował, że Protokoły z posiedzenia 

komisji  w listopadzie były do wglądu w Biurze Rady. 

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

z posiedzenia komisji  w listopadzie  2012r. 

 

Ad. pkt. 2 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt budżetu Gminy Opoczno na rok 

2013.  Projekt budżetu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Firkowski Bartłomiej – radny – w projekcie budżetu i w Prognozie Finansowej 

nie są uwzględnione wnioski zgłaszane na komisjach. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz -  z komisji budżetowej był zgłoszony jeden 

wniosek dotyczący budowy przyłącza wodociągowego do Stanicy w Miedznej. 

Musimy odpowiedzieć co dalej z funkcjonowaniem Stanicy, czy gmina ma dalej 

utrzymywać, bo jeśli nie będzie wody to nie będzie mogła funkcjonować.               

Jest oferta harcerzy, że na sezon letni chcą wydzierżawić obiekt za konkretne 

pieniądze. Zobowiązałem  dyr.  MDK aby zmniejszyć koszty. 

Wołąkiewicz  Grzegorz – radny -  Stanica jest na terenie  gm. Białaczów, 

działka też nie jest nasza. Musimy mieć dokładne dane  jakie są koszty 

utrzymania Stanicy.  Mam wątpliwości czy inwestować w ten obiekt. 

Bąk Barbara – Skarbnik – poinformowała, że jest kredyt na sumę 5 mln zł na 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

Wołąkiewicz  Grzegorz – radny -  czy nie będzie zagrożenia co do dochodów 

gminy? 

Bąk Barbara – Skarbnik – dochody będą na poziomie roku 2012. Planujemy na 

podstawie decyzji Zarządu  Wojewódzkiego. 

Wołąkiewicz  Grzegorz – radny – sprzedaż kamienicy przy pl. Kościuszki 20?  
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Wieruszewski Jan – Burmistrz – zmieniła się koniunktura na rynku  i będzie 

zależało czy ktoś się zgłosi do kupna budynku. 

Miejski Dom Kultury płaci podatek ze stanicy do Nadleśnictwa. Roczny koszt 

utrzymania Stanicy to 130 tyś zł. 

Firkowski Bartłomiej – radny – do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Pani Janiny 

Podlewskiej  dotyczące osiedla Staromiejska. Czyta pismo, które stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – od kilku lat jest podnoszony temat  MPK., 

które uruchomiło minibusy zgodnie z życzeniem wnioskodawców i nikt nie 

jeździł, tylko sporadycznie. Były przedstawiane argumenty, że mieszkańcy nie 

mają czym dojechać do przychodni. Co do ogrodzenia cmentarza to 

właścicielem cmentarza jest Parafia. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – grunty Stanicy nie są nasze  to jak można 

inwestować. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – las i grunty są własnością Skarbu Państwa,                  

a gmina jest właścicielem naniesień. 

Wołąkiewicz Grzegorz – utrzymanie naszych dróg? 

Bąk Barbara – Skarbnik -  utrzymanie dróg gminnych jest w dziale 616, a praca 

sprzętu w dziale 900. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – porozmawiajmy co dalej ze Stanicą, czy ją 

utrzymujemy. 

Firkowski Bartłomiej – radny – tu chodzi o 200 tyś zł na wodociąg do Stanicy i 

to na obcym terenie. Uważam, że należy się wycofać z tej inwestycji. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz –  rozmawiałem z wójtem z Białaczowa i 

Żarnowa. Odcinek sieci wodociągowej byłby ciągnięty z wodociągu z Żarnowa. 

Na tym etapie Województwo chce partycypować w budowę wodociągu, ale 

jeżeli nie będziemy realizować to Stanica nie będzie normalnie funkcjonować, 

bo nie ma wody pitnej. Musimy zdecydować. 

Jurowski Jarosław – radny -  jeżeli nie będzie wodociągu to Stanicę należy 

zlikwidować. Jeżeli są oferty to Stanicę można sprzedać i odpadnie nam jej 

finansowanie. 

Klimek Janusz – radny – można wszystko sprzedać i nie mieć problemów. Jeżeli 

chcemy mieć ośrodek to należy go dofinansować. Powinniśmy dbać o ten 

ośrodek, rozwinąć go i podnieść standard funkcjonowania. Ośrodek przez lata 

funkcjonuje i koszt dowozu wody jest droższy od wodociągu. Stanica jest dla 

młodzieży, należy dbać o nią i doprowadzić wodę. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – właścicielem Stanicy niekoniecznie musi być  

gmina. Wartość szacunkowa budowy wodociągu do stanicy to kwota przeszło 

200 tys. zł, województwo dofinansuje około 30% wartości zadania. 

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

zaopiniowała projekt budżetu na 2013 rok. 

 

Ad. pkt. 3 

Sijer Marek – Przew. komisji  - przedstawił proponowany plan pracy komisji na 

2013 rok. 
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Wojciechowski Mieczysław – radny – interesowałaby mnie informacja, jakie 

jest bezrobocie w każdej miejscowości  z naszej gminy. 

          Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1, przyjęła plan pracy 

komisji wraz z poprawkami na 2013 rok. 
Plan pracy komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 4           Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w 

budżecie gminy Opoczno na rok 2012. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Wołąkiewicz Grzegorz – radny – czy będzie podana informacja o terminach 

kanalizacji gminy? 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – przygotujemy  zakres kosztów, terminy 

realizacji. 

Jurowski Jarosław – radny – należy wykonać modernizację ul. Partyzantów              

od. ul. Biernackiego do ul. Piotrkowskiej. W Brzustówku  jest wykonanie rowu 

melioracyjnego  700m. –  gdzie to jest. 

Bąk Barbara – Skarbnik –  jest to rów przydrożny, nie melioracyjny. 

Wojciechowski Mieczysław – radny –  w Kruszewcu  będzie termomodernizacja 

Remizy Strażackiej i strażacy wnioskują o dobudowę 1 pomieszczenia, wyłożyć 

kostką wokół Remizy. W OSP nie ma sanitariatów. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz –   jesteśmy po spotkaniu z Ministerstwem                     

i pierwsze nabory wniosków z Unii będą dopiero w 2015r. Budżet Unijny jest 

jeszcze nie przyjęty. Realizacja  świetlic będzie wtedy, gdy będą środki 

finansowe. Należy również porozmawiać o kolejności realizacji prac. 

Jurowski Jarosław – radny – poczekajmy jeszcze z realizacją OSP w Kruszewcu 

bo niewiadomo co będzie ze szkołami. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – jeżeli nawet szkoła będzie zamknięta to 

tam nie może być OSP.  

Wołąkiewicz Grzegorz – radny – świetlice wiejskie i strażnice – należy się 

zastanowić  w jakim zakresie będą wykonywane prace. Powinna być 

inwentaryzacja jakie obiekty ma gmina, co należy wykonać. Ważna jest również 

kolejność realizacji inwestycji. Strażnice powinny również pełnić  role świetlicy 

wiejskiej. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – świetlicowi funkcjonują na pół etatu. 

Należy sprawdzić jaki plan pracy ma świetlica. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 
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Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały w 

sprawie podziału gminy Opoczno na sektory. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – szukamy sposobu, aby koszty odbioru śmieci 

były mniejsze.  

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – Senat już przygotował 

nowelizację Ustawy w zakresie cen odbioru śmieci. 

Firkowski Bartłomiej – radny – wracamy do dyskusji co do cen odbioru śmieci. 

Należy przeanalizować czy rodzina może płacić od osoby. Nie należy narzucać 

reżimowego systemu płatności. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – po przetargu, po wyłonieniu 

wykonawcy wrócimy do cen wywozu śmieci. 

Jurowski Jarosław – radny – firma odbierająca śmieci w mieście ma prostą 

sprawę, ale na wsi musi przejechać wiele km, bo wioski są odległe. Nie należy 

dzielić na sektory, a powinna być jedna cena odbioru śmieci w gminie. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – tłumaczę mieszkańcom, że dopiero po 

przetargu będzie ustalona cena odbioru śmieci. Ja proponuję płatności od 

pojemnika. 

Wołąkiewicz Grzegorz – radny – czy w mieście może być stawka od osoby a na 

wsi od gospodarstwa? 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – nie może tak być. 

Firkowski Bartłomiej – radny – zgłosił wniosek, aby zmienić stawki opłat za 

wywóz śmieci, proponuje przy segregowanych odpadach 5 zł od mieszkańca 

a 10 zł od mieszkańca przy niesegregowanych śmieciach. 

  / za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 1 /. 

 

            Komisja głosami: za – 0, przeciw – 3, wstrz. – 1, negatywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w 

sprawie strefy płatnego parkowania. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Planujemy zastąpić inkasentów parko matami. Tylko jedna osoba sprawdzałaby 

czy kierowca wykupił bilet za parkowanie. 

Miesięczny wpływ za parkowanie: lipiec – 13.252 zł, sierpień – 12.931 zł, 

wrzesień – 9.358 zł. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – sprzedawcy z Placu Kościuszki  

narzekają, że dochody spadły bo są opłaty za parkowanie. 

Wnioskuje, aby pierwsze 30 min. bezpłatnie parkować.  

Jurowski Jarosław – radny – gro osób, które tam stawiały samochody to 

pracownicy Urzędów. Powstały w mieście duże sklepy i dlatego w mniejszych 

sklepach jest mniej kupujących. 

Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – na bilecie będzie informacja, o której 

godzinie kierowca kupił bilet. Trzeba  mieć bilon bo parkomat nie będzie 

wydawał reszty. 
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Wojciechowski Mieczysław – radny – uważam, że dajmy sobie spokój                       

z płatnym parkowaniem na Placu Kościuszki. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – jeżeli wprowadzimy bezpłatne 30 min. to nie 

będziemy mieć dochodów. Najwięcej kierowcy parkują  w czasie 30 min. 

Wysłałem pisma do przedsiębiorców działających przy  Pl. Kościuszki, aby 

pracownicy nie parkowali bo interesanci nie maja gdzie zaparkować 

samochodów i nic się nie zmieniło. Dlatego wprowadziliśmy płatne parkowanie. 

W sklepach są mniejsze obroty bo powstały duże sklepy. 

 

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

wniosek radnego Mieczysława Wojciechowskiego,  aby pierwsze 30 min. 

parkowania było bezpłatne. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Kazimierz  Kożuchowski – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 2012r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Kazimierz  Kożuchowski – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 30listopada 2012r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – przybliża się budowa przystanku Opoczno                

– Południe i chodzi o wykup gruntu pod drogę dojazdową. Rzeczoznawca  

wycenił grunt na sumę 10.32 zł za 1 m
2
, a właściciel chce po 13 zł za m

2
. 

Są to dwie działki o pow. 0.50 ha za około 60 tyś zł. Prosi o opinię. 

Firkowski Bartłomiej – radny -  należy cenę negocjować i Rada powinna dać 

przyzwolenie Burmistrzowi o zakup działek.  

Wieruszewski Jan – Burmistrz – już negocjowaliśmy, bo cena była 25 zł                      

za 1 m
2
. 

Wiktorowicz Grzegorz – radny – zadanie jest strategiczne i uważam, że 

powinniśmy się zgodzić na zakup gruntu pod drogę dojazdową. 

  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0,  wyraziła pozytywną 

opinię, aby gmina kupiła od prywatnego właściciela dwie działki o pow.   

0.50 ha  za kwotę  13 zł za 1 m
2
 pod budowę drogi dojazdowej do 

przystanku Opoczno – Południe. 
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Ad. pkt. 5        Zapytania i wolne wnioski. 

 

Wojciechowski Mieczysław – radny – nie otrzymaliśmy jeszcze materiałów na 

temat reorganizacji szkół w gminie. Kto zlecił zmianę adresu mieszkańców z 

bloków PKP w Libiszowie? 

Czy będzie postawiona wiata autobusowa przy blokach PKP w Libiszowie. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz -  zmiana adresu była na wniosek 

mieszkańców bloków PKP w Libiszowie. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – nie ma w planie, ale pomyślimy o postawieniu 

wiaty. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – przy sklepach G – su jest nieporządek                   

i prosi aby Straż Miejska sprawdzała. 

 

Przewodniczący obrad podziękował i zakończył posiedzenie komisji. 

                                                               / 9.00 – 13.00 / 

 

Protokołowała                                               Przewodniczący Komisji 

 

Marta Gonsiewska                                                  Marek Sijer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


