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PROTOKÓŁ NR 7/13 

z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 24 czerwca 2013r. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Barbara Wacławiak – Przewodnicząca 

Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad i poddała pod głosowanie. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Proponuję, aby na początku 

było przedstawione wykonanie budżetu w poszczególnych spółkach gminy. 

Komisja przyjęła porządek obrad  z wprowadzonymi zmianami głosami:  

za - 5 , przeciw - 0, wstrz. –0 . 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w kwietniu i maju 2013r. 

2.  Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym za 

rok 2012. 

3. Wykonanie budżetu w gminie za 2012 rok. 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.pkt.1. 

 Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2013r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji  Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury  Nr 4/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Nr 

5/13 z dnia 10 maja 2013roku, Nr 6/13 z dnia 23 maja 2013 roku były wyłożone 

do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali 

obrad przed rozpoczęciem Komisji.  

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.  

Wobec braku uwag Przewodnicząca  poddała pod głosowanie protokoły             

w wersji przedłożonej.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokoły  Nr 4/13     

z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Nr 5/13 z dnia 10 maja 2013roku, Nr 6/13       

z dnia 23 maja 2013. 
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Ad.pkt.2. 

Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym za rok 

2012. 

Jacek Pacan-  Prezes PGK w Opocznie- Wynik finansowy  wygląda 

następująco:  przychód- 13 841 578,39; koszt własny- 13 917 569,37; zysk- 

235 767,34; strata – 311 758,32. Wynik finansowy per saldo –strata – 75 990,98. 

Problemem są dłużnicy, największym jest OPTEX, przedsiębiorstwo miało 

problemy przez to. W roku 2012 została rozpoczęta realizacja projektu 

pn.”Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno”.         

W dniu 23.03.2012r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu ze 

środków funduszy strukturalnych. Kwota dofinansowania wynosi 21 562 381,52 

zł i dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej dla zlewni Bukowiec Opoczyński, 

Dzielna, wola Załężna, Ogonowice; modernizacji oczyszczalni ścieków             

w Opocznie; modernizacji ujęcia wody w Opocznie ul. inowłodzka; inżyniera 

kontraktu. Rok 2013 będzie również pierwszym rokiem działalności  Spółki      

w nowych realiach ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” oraz 

„ustawy o odpadach”. /załącznik nr 3/. 

 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Widzę, że nie ma pytań do 

Prezesa PGK, proszę teraz o wypowiedź prezesa MPK  w Opocznie Pana 

Andrzeja Kopanię. 

 

Andrzej Kopania – Prezes MPK w Opocznie-   Podstawowa działalnością 

przedsiębiorstwa jest transport pasażerski miejski. Ponadto w okresie 2012r. 

spółka prowadziła działalność w zakresie: usług przewozowych osób  na 

zewnątrz, usług promocji i reklamy, usług naprawczych pojazdów 

samochodowych, sprzedaży materiałów- głównie paliwa. Wynik finansowy 

MPK Sp. z o.o. w Opocznie podobnie jak w roku ubiegłym był wielkością 

ujemna. Jednak w bieżącym roku strata bilansowa była nieco mniejsza, co jest 

sytuacja korzystną. Zarówno przychody jak i koszty wykazywały tendencję 

malejącą. Przychody ogółem spadły o1,94%, a koszty o2,22%. Zadłużenie 

Spółki  w 2012r. nieznacznie wzrosło. Wskaźnik ogólnego zadłużenia zwiększył 

się o 23,38% w 2011r. do 25,25% w 2012r. /załącznik nr 4/. 

 

Mieczysław Wojciechowski- radny-  Czy w ramach jednego sołectwa cena 

biletów może się zmienić? 

Andrzej Kopania – Prezes MPK w Opocznie-   Ceny biletów ustalone są w 

uchwale Rady Miejskiej w Opocznie, my realizujemy uchwałę. 
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Ad.pkt.3. 

Wykonanie budżetu w gminie za 2012 rok. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy Opoczno-  W uchwalonym budżecie gminy na 

rok 2012 planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy 

wynosiły: dochody- 91.802.994,85zł, wydatki- 89.740,75zł, nadwyżka- 

2.062.115,10zł przy założeniu, ze nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona 

na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Po dokonanych 

zmianach plan budżetu Gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku 

wynosił: dochody-93.558.389,15zł,w tym: dochody bieżące 85.889.709,04 zł, 

dochody majątkowe 7.668.680,11zł, wydatki -93.818.402,34złw tym wydatki 

bieżące 83.590.181,28zł, wydatki majątkowe 10.228.221,06zł. Planowany 

deficyt na dzień 31 grudnia 2012 roku to kwota -260.013,19zł. Według stanu na 

dzień 31 grudnia 2012 roku jesteśmy zobowiązani do zwrotu do Łódzkiego 

Urzędu Skarbowego kwoty 1.357.854,00zł./załącznik nr 5/. 

 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Ogłaszam pięć minut przerwy.  

Po przerwie wracamy do punktu drugiego.  

 

Po przerwie. 

Anna Zięba- Prezes ZGM- Spółka zamknęła rok obrotowy 2012 ujemnym 

wynikiem finansowym w wysokości 296.832,09zł. przy czym, strata                   

z działalności  spółki wynosi 26.287,73zł, spisane w koszty nieściągalne 

należności od lokatorów 340.564,35zł, zaewidencjonowane przychody z tytułu 

odzyskania należności wcześniej spisanych w koszty 17.444,53zł.   Problemy 

finansowe  spółki  w 2012 roku potwierdzają się w decyzji PFRON o odmowie 

dopłaty do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w spółce z powodu 

tego, ze przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. /załącznik 

nr 6/. 

 

 

Ad.pkt.2. 

Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym za rok 

2012. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy Opoczno-  Sprawozdanie poszczególne 

jednostki złożyły i mogą je przedstawić. 

Bożena Pec- Księgowa  Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”- Wykonanie 

przychodów w 2012 roku wyniosło 1.551,52zł. co stanowi 96,04% planu 

rocznego. Na niewykonanie planu przychodów wpływ miała mniejsza liczba 
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klientów korzystających ze wszystkich form rekreacji na pływalni. 

Zmniejszeniu uległy również przychody z indywidualnej i grupowej nauki 

pływania. Szkoły gminne finansowane z GPRPA wykorzystały przyznany limit 

w wysokości 63.828,43zł. 2012 rok Kryta Pływalnia zakończyła stratą               

w wysokości 25,08zł wynikająca z zaokrągleń przy wyliczaniu kwoty dotacji. 

Koszty remontów wzrosły, a w 2013 roku będzie jeszcze gorzej. 

Grzegorz Adamczyk- p.o. Dyrektora Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”- 

koszty będą się generowały, urządzenia wymagają wymiany.  

Bożena Pec- Księgowa  Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”- Otwarcie pływalni 

o godzinie 8 dla jakiejś szkoły jest stratą na wynagrodzeniach ok. 100zł. Każde 

otwarcie basenu, jeśli nie będzie grupy 50 osobowej, będzie stratą. 

Zastanawiamy się nad karnetami dla uczniów. Są szkoły, które 500zł. wydaja na 

basen, a 2000zł za transport.  Jeśli dziecko dostanie karnet, to przyciągnie 

jeszcze kogoś. 

Grzegorz Adamczyk- p.o. Dyrektora Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”- Jeśli 

jest duża grupa to my jesteśmy elastyczni, co do godziny otwarcia.  

Krzysztof Gross- radny- Jak spadła frekwencja?  

Bożena Pec- Księgowa  Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”-  Frekwencja 

spadła o 40 % w ciągu trzech lat.  

Krzysztof Gross- radny- Czy opłaca się wprowadzić zniżkę wakacyjna, aby 

przyciągnąć ludzi?  

Bożena Pec- Księgowa  Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”-  Zniżki są, 

rabatem są karnety.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący Komisji- Basen to również profilaktyka, 

dla zdrowia. Jeżeli padło stwierdzenie, ze MPK przynosi straty, to powinniśmy 

się adekwatnie odnieść do Krytej Pływalni. Pożyteczność tej  jednostki jest 

duża.  Państwo macie  pomysły, należy je realizować. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Karnety dla dzieci to dobry 

pomysł. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-   Czy uczestnictwo  dzieci 

szkolnych w zajęciach na basenie byłoby panaceum na kłopoty na basenie. 

Uczestnictwo szkół to jest rzędu 77 tysięcy zł., gdzie przy kosztach basenu to 
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jest niewielki koszt. Źle się stało, że zainteresowanie basenem w szkołach 

spadło, być może przyczyna było to, że w niektórych placówkach jest to 

prawdziwa eskapada. Jeżeli jedzie cała klasa, to wszystko w porządku, ale jeśli 

ktoś zostaje to są prowadzone zajęcia Czy karnety są rozwiązaniem, zwiększą 

dochody? Czy karnetami  powinny być objęci wszyscy uczniowie? Może być 

handel karnetami między uczniami. Kierownictwo pływalni powinno 

doprowadzić do rozmowy z Burmistrzem, aby poprawić wykorzystanie środków 

na naukę pływania.   

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący Komisji-  Ja uważam, ze jeżeli dzieci  

przywożone są na basen, to powinny uczyć się pływać. Godziny W-F powinny 

przeznaczone  być na naukę pływania.  Przykro, że MPK zabiera gro środków 

przeznaczonych na pływanie.  

Ewa Róg- radna- W tamtej kadencji była propozycja, żeby z W-F były  na 

ostatniej godzinie w szkole, żeby dzieci mogły jak najczęściej korzystać              

z pływania.  Nie wiemy, czy szkoły to realizują.  

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-   wyjazdy na basen powinny 

być po zajęciach dydaktycznych danej klasy, np. na ostatniej godzinie W-F. 

Jeżeli się przyjeżdża raz w miesiącu na basen, to nie nauczy się pływać. 

Nauczyciel W-F nie ma kwalifikacji do nauczania pływania, a ratownikowi nie 

wolno. Grupa dzieci oswaja się z woda, maja opiekuna, a przy okazji uczą się 

pływać.  

Bożena Pec- Księgowa  Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”-  Chodzi mi o to, ze 

nie mamy wykorzystanej załogi. Jeśli wprowadzimy karnety i zmienimy 

godziny otwarcia pływalni to będą oszczędności. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-   Państwo powinni wystąpić do 

Burmistrza o zmianę godziny otwarcia basenu. Państwo wiecie w jakich 

godzinach jest frekwencja, a kiedy nie.  

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Władze basenu i Burmistrz 

powinni się spotkać, Dyrektorzy szkół tez maja swoje plany, wszyscy powinni 

to przeanalizować. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny-  Jeśli chodzi o pływalnię , to dużo czasu 

poświęciliśmy szkołom, a przecież to nie uzdrowi sytuacji.  Zainteresowanie 

basenem spada, powstały obiekty w innych miastach. Ogólnie sytuacja w gminie 

jest nienajlepsza.  Zastanówmy się na ile ten obiekt potrzebny jest w Opocznie    
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i w jakich godzinach, czy zatrudnienie jest  potrzebne. Jest to sytuacja trudna, 

ale nie będziemy zamykać basenu.  A wracając do szkół, kwestia karnetów to 

80% dzieci opowie się za tą formą.  Dlaczego nie rozmawiamy o tym przy 

podziale środków na basen, szkoły maja problem z wykorzystaniem tych 

godzin.  Jeżeli rozmawiamy o szkole spoza Opoczna, to tam zainteresowanie 

spada, nie da się na siłę zabrać dziecko na basen, rodzice nie zawsze wyrażają 

zgodę.  Problem stanowi opieka nad dziećmi, jedna opiekunka nie wystarczy. 

Gdyby wyjazd na basen był raz w miesiącu, autobus byłby wykorzystany. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-   Podział środków odbywa się 

w ścisłej współpracy z Dyrektorami placówek.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący Komisji-  Nasuwa się wniosek, aby nad 

tym tematem dyskutować na zebraniu, temat jest bardzo ważny. Dużo ludzi 

chorych przychodzi na basen w celach profilaktycznych i odzyskuje zdrowie. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Pieniądze na basen nie są 

marnowane, godziny są przesuwane z jednej szkoły na drugą.  

Bożena Pec- Księgowa  Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”-   Wykorzystanie 

przyznanych godzin na basenie  przez szkoły było w 100%. 24 tysiące 

kosztował transport. 

Ewa Róg- radna-  W uzupełnieniu powiem, że pojawił się problem z dowozem, 

przewoźnik liczy za godzinę i płacimy za przestój.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący Komisji-  Przypomina mi się  raport Pani 

Naczelnej pielęgniarki, dzieci maja problem z kręgosłupem, powinny chodzić na 

basen i wzmocnić kręgosłup.  

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-   Temat jest otwarty, dyskusji 

nigdy nie jest za dużo. Szkoły nie ulecza problemu basenu.  Potrzebna jest 

agresywna  polityka kierownictwa basenu. Pływalnia powinna współpracować    

z przychodniami, aby namawiali do korzystania z basenu. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Są problemy z  rehabilitacja       

w Opocznie, może by można prowadzić rehabilitacje na  pływalni.  

Bożena Pec- Księgowa  Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”-   Taka działalność 

jest prowadzona na pływalni, są zajęcia korekcyjne w wodzie. Nie może być 

samego pływania, można by zakupić łóżko wodne, ale nie ma miejsca na 

wstawienie i pieniędzy na zakup. 



7 
 

Ewa Róg- radna-   Na realizację tego wszystkiego powinny być dodatkowe 

środki, pływalnia powinna rozwijać się.  Rozmawialiśmy tyle lat o kolektorach 

słonecznych, pewne tematy nie były realizowane. 

Bożena Pec- Księgowa  Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”-   Przy kolektorze 

słonecznym koszty byłyby większe, ponieważ zużywają dużo energii 

elektrycznej. 

Tomasz Łuczkowski- Dyrektor Muzeum regionalnego w Opocznie- Koszty 

remontów, energii i renowacji były duże. Wypływy z biletów wyniosły 

8.700,00zł, dotacja z Urzędu Miejskiego w Opocznie wyniosła 411.000,00zł, 

pozyskaliśmy dodatkowe środki z innych źródeł.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący Komisji-  Wiele działań wykracza poza 

statut Muzeum, ostatnio miało miejsce wydarzenie pt. „Gorseciki warszawskie”. 

Czy to Pana inicjatywa, czy z zewnątrz ? 

Tomasz Łuczkowski- Dyrektor Muzeum regionalnego w Opocznie-  Są to 

inicjatywy różnych osób związanych  z Opocznem, którzy interesują się historią 

miasta, ja od początku byłem nastawiony na współpracę.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący Komisji-  zauważyłem również takie 

inicjatywy w Bibliotece, to wszystko jest bardzo ważne i należy to docenić.  

Bożena Świątek Mazur- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie- 

Dotacja  z Urzędu miejskiego wyniosła 500.000,00zł, dotacja ze Starostwa 

Powiatowego 35.000,00zł, dotacja MKiDN na zakup książek 17.000,00zł, 

dotacja z Fundacji Orange 2.205,07zł. Razem wykonanie wyniosło 

576.946,88zł.  Był to trudny rok, zwłaszcza ostatni miesiąc. 

Bożena Dąbrowska- Księgowa Miejskiego Domu Kultury- Wykonanie budżetu 

MDK wyniosło 2.290.921,18zł .  W 2012roku odbywały się koncerty, festiwale, 

wernisaże i wystawy. Duży sukces odniósł zespół Tramblanka.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący Komisji- Mówi się o festiwalu folkloru, 

czy były na to środki finansowe? 

Bożena Dąbrowska- Księgowa Miejskiego Domu Kultury-  Całość kosztowała 

80 tysięcy, 40% było z naszych środków, a inne od sponsorów.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący Komisji- Ostatnio był koncert  zespołu 

Akurat. 
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Bożena Dąbrowska- Księgowa Miejskiego Domu Kultury-  była sprzedaż 

biletów.  

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący Komisji- Czy pewne wydarzenia 

przynoszą straty?  

Bożena Dąbrowska- Księgowa Miejskiego Domu Kultury- Niektóre  imprezy są 

nieopłacalne. 

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący Komisji-  Przyglądajmy się wydatkom, 

aby nie było strat, żeby nie dokładać do organizowanych imprez, jest to bardzo 

ważne.  W MDK jest kawiarnia, jaka jest stawka miesięczna za wynajem?  

Bożena Dąbrowska- Księgowa Miejskiego Domu Kultury-  1200zł z tytułu 

wynajmu plus opłaty za  energie i ciepło. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Przy sprawozdaniu z wykonania 

budżetu powinna być Dyrektorka z MDK.  

Janusz Macierzyński-  Z-ca Burmistrza Opoczna- Ja tylko mogę przeprosić za 

niefrasobliwość Dyrektorek, swoje wnioski wyciągnę. 

Komisja pozytywnie oceniła za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0,  wykonanie 

budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym Gminy Opoczno 

za rok 2012. 

 

Przyjęła do wiadomości wykonanie budżetu gminie za 2012 rok.  

 

Ad. pkt. 9  Podjecie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy 

Opoczno za 2012 rok. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały/ załącznik nr 7/. 

Komisja głosami za-5, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania 

budżetu Gminy Opoczno za 2012 rok. 
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b) emisji obligacji. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały/ załącznik nr 8/. 

Chcemy  poprzez  emisje obligacji spłacić jeden kredyt zaciągnięty w 2009 

roku.  Dzięki emisji obligacji komunalnych możliwe będzie zachowanie 

płynności finansowej Gminy. Zgodnie z przedmiotowa uchwałą wykup obligacji 

będzie rozłożony na 7 lat począwszy od 2014 roku. 

Krzysztof Gross- radny- Czyli zyskamy na tym? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- W tym czasie spłacimy odsetki. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny-  Komu będą sprzedawane obligacje? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Bank przystępuje do wykupu obligacji.  

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Ten kredyt, który spłacimy, to na jaki cel był 

zaciągnięty? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Ten kredyt był na pokrycie deficytu. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- W zależności skąd Gmina bierze kredyt, to ma 

umarzany. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- To tylko z wojewódzkiego Funduszu zwracają. 

Ten kredyt nie jest do umorzenia. 

Komisja głosami za-6, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie emisji obligacji. 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 

2029.  

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały/ załącznik nr 9/. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Chodzi o OSP Libiszów, czy to będzie 

wprowadzone? 

Janusz Macierzyński-  Z-ca Burmistrza Opoczna- Czy OSP ma prezesa, niech 

on się kontaktuje w tej sprawie. 

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

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opoczno na lata 2013 – 2029.  



10 
 

d)  zmian w budżecie gminy Opoczno na 2013 rok.      

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały/ załącznik nr 10/. 

Komisja głosami: za-6, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na 2013 rok. 

e) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt 

uchwały/ załącznik nr 11/.  

Wiesław Wołkiewicz- radny- Ilu przedsiębiorców realizuje obecnie usługi? 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Dwóch, PGK i prywatna 

osoba z Ogonowic. 

Komisja głosami: za-6, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                   

i transportu nieczystości ciekłych. 

f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na 

lata 2013 – 2015.   

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie -przedstawiła projekt uchwały       

/załącznik nr 12/. 

Komisja głosami: za-6, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 

Gminy Opoczno na lata 2013 – 2015.   

g) rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 8 maja 2013r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta- Jest to wniosek, który należy 

przekazać do Burmistrza. Tej nieruchomości nie da się sprzedać i będzie 

prawdopodobnie zasiedlona ta kamienica. /załącznik nr 13/. 
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Wiesław Wołkiewicz- radny- Jeśli zostanie zaludniona to gmina poniesie 

koszty. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta- Musimy zająć się elewacją, 

wewnątrz każde mieszkanie będzie musiało być remontowane. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Jeśli chodzi o zasiedlenie, to pomyślmy także     

o wynajęciu dołu budynku pod usługi, aby pozyskać środki na remont.  

Komisja głosami: za-7, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 8 

maja 2013r. 

h) rozpatrzenia wniosków Pani Janiny Podlewskiej z dnia  13 czerwca 2013r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały       

/załącznik nr 14/. 

Komisja głosami: za-7, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków Pani Janiny Podlewskiej z dnia  

13 czerwca 2013r. 

Ad.pkt.5. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Czy na tę chwilę jest do dyspozycji szlaka i żwir 

na naprawę dróg? 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Pan Piekarski powiedział, że jest 

szlaka.  

Ewa Róg- radna-  Brudno jest na ulicy Kołomurnej i Piasecznej. Na ulicy 

Kołomurnej jest wyrwa i wystają studzienki, kto będzie płacił za uszkodzone 

koła? 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta-  Drogi są ubezpieczone, ale ulicę 

należy naprawić. 

Ewa Róg- radna-  Ulica Kołomurna jest jednokierunkowa, jest zakaz 

parkowania po prawej stronie, każdy wykorzystuje parking przed „Uśmiechem 

Dziecka”. Karetka pogotowia ma problem z dojazdem.   Ja prosiłam już               

o zmianę kierunku jazdy.  
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Wiesław Wołkiewicz- radny- Czy jest tam chodnik?  

Ewa Róg- radna-  Nie ma tam nic. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Panie Sekretarzu mam prośbę, 

aby na osiedlu Trąbki wyremontować drogi, są bardzo zniszczone.  

Ewa Róg- radna-  Na skrzyżowaniu Kołomurnej zostało umieszczone lustro, ale 

niestety ludzie nie szanują  tego i niszczą. 

Rafał Kądziela – Wiceprzewodniczący Komisji- Wokół MDK jest pełno 

porozrzucanych butelek, pija w miejscu publicznym.  

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Pani Dyrektor powinna się tym 

zająć. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Pytałem o utworzenie klas pierwszych, ile 

jest dzieci w szkołach miejskich, ile dzieci przeszło ze wsi do  miasta? Czy jest 

migracja wśród szkół miejskich? 

Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna- 22 dzieci poszło z ZSS nr 2 

do ZSS nr 1, przygotuje Panu dokładniejsze informacje. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczą zakończyła posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 9.00-11.50 

                                                                   Przewodnicząca Komisji Zdrowia,            

                                                                    Opieki Społecznej, 

                                                                                        Oświaty, Kultury 

                                                                         

                                                                                    Barbara Wacławiak 

 

Protokołowała:                                                            

Bogumiła Kucharska 

 

 

 

 



13 
 

 

 


