PROTOKÓŁ Nr 10/13
z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 30 września 2013r. / do sesji październikowej /.
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 – 5 przeciw – 0, wstrz. – 0.
Temat posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2013r.
Ocena realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Zapytania i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Przewodniczący komisji poinformował, że protokoły z posiedzenia komisji
w sierpniu i we wrześniu były do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły
z posiedzenia komisji w sierpniu i we wrześniu 2013r.
Ad. pkt. 2
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu. ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację - ocena wypoczynku letniego.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Burmistrz Opoczna ogłosił konkurs na realizację zadań w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Konkurs przewidywał
między innymi organizację wypoczynku letniego. Komisja konkursowa dokonała
wyboru najkorzystniejszych ofert. Organizatorami wypoczynku byli:
Parafia p.w. Św. Bartłomieja w Opocznie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Klub OPOKA, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Polski Komitet Pomocy
Społecznej.
Pokryto koszty przejazdu 20 – osobowej grupy dzieci z ZSS nr 3 w Opocznie na
obóz integracyjny do Polic nad Metują w Czechach.
Pokryto koszty przejazdu grupy młodzieży na wypoczynek do miejscowości
Tarnoszyn w woj. Lubelskim. Wypoczynek organizowała Spółdzielnia Socjalna
PROMYK NADZIEI.
W czerwcu był zorganizowany Piknik Rodzinny – Powitanie Lata 2013,
w ramach którego odbyły się liczne zawody sportowo – rekreacyje.
Organizatorem pikniku był Urząd Miejski w Opocznie.
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Ze środków Kultury Fizycznej w okresie letnim odbyły się imprezy sportowo –
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
Firkowski Bartłomiej – radny – czy jest zapotrzebowanie na tego typu
wypoczynek?
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu. ds. Społecznych i Ochrony Ludności - konkurs
był rozpisany na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych i z rodzin z problemem alkoholowym i jest zapotrzebowanie
na taki wypoczynek.
Komisja pozytywnie oceniła realizację wypoczynku letniego.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Ad. pkt. 3.

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił
realizację zadań oświatowych Gminy Opoczno w roku szkolnym 2012/2013
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
W roku szkolnym 2012/13 sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
nie uległa zmianie. Sieć szkół i gimnazjów zabezpieczała w pełni aktualne
potrzeby mieszkańców, a sieć publicznych przedszkoli jest uzupełniania dwoma
przedszkolami prywatnymi. W naszych szkołach jest coraz mniej dzieci.
Co do wyników egzaminów to w szkołach podstawowych jest ocena średnia,
a w gimnazjach jest wyższa jak średnia powiatu.
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – Liceum Samorządowe klasuje się na
159 miejscu w kraju pod względem wyników nauczania. Wyniki osiągnięte
przez nasze gimnazja są bardzo dobre. Są również zjawiska niepokojące,
są placówki osiągające słabe wyniki nauczania.
Komisja informację przyjęła do wiadomości.
Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie – przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Kacprzak Andrzej – radny – PGK złożyło wniosek do Burmistrza i teraz dyskusja
powinna być między Burmistrzem a radnymi. Są prowadzone inwestycje
i powinna być podwyżka.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 2 /
Bednarczyk Stanisława - nacz. Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej obr. Januszewice.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Firkowski Bartłomiej – radny – Urzędnicy nie pierwszy raz robią błąd. Tak było
z drogą przy Przedszkolu na PKP.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Bednarczyk Stanisława - nacz. Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny udziału 8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej
położonej w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – budynek był własnością Pani Stańczykowskiej,
a później mieszkali tam Państwo Belicowie. Lokal należy przekazać dla Szkoły
Muzycznej.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – czy lokatorka płaciła za media?
Firkowski Bartłomiej – radny – szkoła nie działała w soboty i niedziele,
a pomieszczenia musiały być ogrzewane. To powiększa koszty utrzymania.
Ten problem należy rozwiązać.
Kożuchowski Kazimierz–Sekretarz–wartość tego mieszkania to ponad 100 tyś zł.
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – była wykonana modernizacja budynku
i były ustalenia Burmistrza i przedstawiciela Ministerstwa Kultury.
Kacprzak Andrzej – radny – można dyskutować gdy lokal jest pusty, a jeżeli jest
zamieszkały to gmina musi dać mieszkanie socjalne.
Firkowski Bartłomiej – radny – jest to sytuacja niejasna, a mieszkanie nie jest
puste.
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 0, przeciw – 2, wstrz. – 4 /
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIII/338/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie
pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. Włodzimierza
Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej / nowy ślad/ do Placu
Kilińskiego w Opocznie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – niedobrze, że likwidujemy placówki oświatowe
na wsiach.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 /
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Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza - przedstawił projekt uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/365/10 z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Ad. pkt. 4

Zapytania i wolne wnioski.

Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi o równiarkę na boisko w Kruszewcu.
Potrzebne są przęsła betonowe na ogrodzenie szkoły w Kruszewcu.
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – jak równiarka będzie pracować
w Kruszewcu to wyrówna również boisko. Do 10 października Burmistrz
podejmie decyzję, które inwestycje z funduszu sołeckiego będą realizowane.
Firkowski Bartłomiej – radny – przy ul. A. Ludowej gasną lampy i prosi
o interwencję.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad podziękował i zakończył
posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji 13.00 – 14.20
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

M.Gonsiewska

Marek Sijer
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