PROTOKÓŁ Nr 8/13
z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 27 sierpnia 2013r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer – 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 posiedzeń komisji.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który
komisja przyjęła: za – 6 przeciw – 0, wstrz. – 0.
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.
z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
3. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013r.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1.
Przewodniczący komisji poinformował, że protokoły z posiedzenia komisji
w czerwcu i lipcu były do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły
z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2013r.
Ad. pkt. 2
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2013r. z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – jest wykonana droga obok Lewiatana, a nie było
jej w planie inwestycyjnym. Za jaką kwotę wykonano remont tej drogi?
Bąk Barbara – Skarbnik – to nie było zadanie inwestycyjne tylko wykonano
w ramach remontów bieżących. W tej chwili nie wiem jaka kwota remontu.
Jurowski Jarosław – radny – co z płatnościami z firmy OPTEX?
Bąk Barbara – Skarbnik – są zaległe zobowiązania a wpłacają tylko bieżące
należności.
Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat
przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Poinformował, że było spotkanie dyrektorów szkół z Przewoźnikiem / MPK /
na temat dowozu dzieci do szkół. MPK zapewnia opiekę w czasie dowozu
dzieci do szkół. Wszystkie placówki oświatowe są przygotowane do nowego
roku szkolnego.
Wojciechowski Mieczysław – radny – w szkole w Kruszewcu nie było żadnych
inwestycji. Remonty z jakich funduszy były realizowane?
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – Remonty przeprowadzono ze
środków budżetu szkół. Gmina dołożyła środki dla szkół w Januszewicach
i Modrzewiu do remontu dachów.
Wojciechowski Mieczysław – radny – Pani dyrektor z Kruszewca mówiła, że nie
ma funduszy na remont bramy wjazdowej.
Firkowski Bartłomiej – radny – jest znieczulica, jednym robi się wszystko
a innym nic.
Jurowski Jarosław – radny – tylko jedna szkoła zwróciła się do sponsora
o pomoc – szkoła w Januszewicach, inne szkoły również powinny zabiegać o
środki od sponsorów.
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – na sesji będą przedstawione koszty
związane z remontami w placówkach oświatowych.
Komisja pozytywnie oceniła przygotowanie placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego. / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2/
Krzysztofik Edyta – kier. Zesp. ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2013r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.
Ad. pkt. 5

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – przedstawiła informację na
temat funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – czy będą powstawały nowe świetlice wiejskie?
Czy w MDK będzie zlikwidowane kino?
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – każda miejscowość chciała by
mieć świetlicę, aby mieszkańcy mieli się gdzie spotkać. Sala widowiskowa w
MDK powinna być lepiej wyposażona. Na wyposażeniu kina powinien być
aparat cyfrowy.
Jurowski Jarosław – radny – należy pomyśleć o klimatyzacji na Patio.
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – rozmawiałam już z firmą, która
zakłada klimatyzacje.
Wojciechowski Mieczysław – radny – dobrze, że na wsiach są świetlice bo tam
kwitnie życie kulturalne.
Komisja informację przyjęła do wiadomości.
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Ziębicka Janina – Księgowa z PGK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – to nie Rada powinna podwyższać ceny wody
tylko za to odpowiada PGK i powinno się tłumaczyć przed społeczeństwem
z podwyżek. Jest wysokie wynagrodzenie dla Prezesa PGK i niegospodarność
a później podnosi się ceny wody i ścieków.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – jak będzie z amortyzacją nowych
inwestycji prowadzonych przez PGK? Od czego zależy cena ścieków.
Ziębicka Janina – Księgowa z PGK – musimy się przystosować do przepisów
i będzie do zapłacenia podatek dochodowy. Cena ścieków zależy między
innymi od składu chemicznego ścieków.
Kacprzak Andrzej – radny – nie może być tak, że ciągle są podnoszone opłaty.
Mamy więcej odbiorców a ceny ciągle rosną. Mieszkańcy nie mają tak dużych
dochodów.
Firkowski Bartłomiej – radny – woda z rurociągu na drugi dzień jest zielona, czy
są badania wody? Można zagospodarować deszczówkę.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
/ za – 1, przeciw – 1, wstrz. -4/
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekty uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 1/
- udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1/
- przekazania środków finansowych dla Policji.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1/
- zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2013.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Jurowski Jarosław – radny – czy wiadomo już ile osób wpłaciło za śmieci?
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – wpłaty monitorujemy, są dwie kasjerki
do zbierania opłat. Gmina poniosła spore koszty z tytułu zbierania opłat za
śmieci.
Firkowski Bartłomiej – radny – gmina Opoczno w miarę dobrze rozwiązała
temat odbioru śmieci. Rada powinna zmienić termin płatności i Burmistrz
powinien wystąpić do Rady z propozycją. Społeczności należy ułatwić zbiórkę
odpadów i płatności. Gminę oceniam na 4+.
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Jurowski Jarosław – radny – mieszkańcy ul. A. Ludowej podrzucają śmieci do
bloków. Zwraca się do radnego Firkowskiego – doprowadził Pan do tego, że nie
segregujecie odpadów.
Kacprzak Andrzej – radny – uważam, że nasze wysypisko jest niedoposażone.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1/
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa - przedstawiła projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Kacprzak Andrzej – radny – ta uchwała nie powinna być przedstawiona Radzie.
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa – wpłynęło pismo od
mieszkańców i musimy je przedstawić Radzie.
Firkowski Bartłomiej – radny – jako Komisja Rodziny powinniśmy rodzinie
pomóc. Polityka mieszkaniowa w naszym Urzędzie nie jest jasna.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
/ za – 2, przeciw – 2, wstrz. -3/
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI - przedstawił projekty uchwał w
sprawach:
- pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. W. Perzyńskiego…
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Kacprzak Andrzej – radny – budowa północnej obwodnicy dużo kosztowała,
a tiry i tak jeżdżą przez miasto. Przez miasto przejeżdżają przeciążone
ciężarówki.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – nasze działania Idą w kierunku, aby
ciężki sprzęt wyprowadzić z miasta. Konsultujemy się z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych.
Kacprzak Andrzej – radny – Zarządca Dróg powinien sprawdzać czy samochody
nie są przeciążone.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0/
- zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wojewódzkiej nr 726.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0/
- zmiany uchwały Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji
przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/
Chybowska Dominika – insp. w Wydz. GKM i OŚ – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekty uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 17 lipca 2013r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – kto jest właścicielem nitki przesyłowej?
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – gmina jest właścicielem nitki
przesyłowej. Do węzła cieplnego do ZSS Nr 3 jest podłączonych 8 mieszkańców
i tylko Pani Surma skarży się.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1/
- rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 sierpnia 2013r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny –wartość nieruchomości przy Placu Kościuszki
spada tylko rośnie wartość gruntu. Na terenie miasta wykupowane są działki
i budowane budynki handlowe.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1/
- wystąpienia Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na rzecz
przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej S 12.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0/
- likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w miejscowości
Bukowiec Opocznie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 1/
Ad. pkt. 6

Zapytania i wolne wnioski.

Wojciechowski Mieczysław – radny - droga 726, przejście przez jezdnię
w Kruszewcu – postawić znak zmniejszający prędkość jazdy.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – radny powinien przygotować wniosek
na piśmie do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Wojciechowski Mieczysław – radny – należy przygotować apel do Premiera,
aby zabezpieczyć środki finansowe dla bezrobotnych.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – apel do Premiera został przygotowany
i przekazany radnemu Mieczysławowi Wojciechowskiemu.
Wojciechowski Mieczysław – radny – kiedy można realizować środki z funduszu
sołeckiego.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – było spotkanie Burmistrza z sołtysami
i między innymi na temat funduszu sołeckiego. Obecnie gmina nie ma płynności
finansowej.
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Firkowski Bartłomiej – radny – w Urzędzie była kontrola, czy są zalecenia
pokontrolne? W sprawozdaniu Burmistrza jest zapisane – sprzedaż mieszkania
na ul. Mickiewicza. U nas w gminie nie ma polityki mieszkaniowej.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – Burmistrz na sesji odpowie na te pytania.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad podziękował i zakończył
posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji 13.00 – 16.10
Protokołowała
M.Gonsiewska

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer
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