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                                        PROTOKÓŁ  Nr 8 /14 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 26 sierpnia  2014r. 
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. 
 
Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2014r.  
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2014r.                       

z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.  

3. Ocena przygotowania bazy dydaktycznej do nowego roku szkolnego 

2014/15 – realizacja założeń organizacyjnych. 

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2014r.  

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  

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 – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły                                   

z posiedzenia komisji  w  czerwcu i lipcu 2014r.  
Ad. pkt. 2. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Opoczno w I półroczu 2014r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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. 
Poinformował, że wszystkie placówki oświatowe są przygotowane do nowego 

roku szkolnego. 
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza –   poinformował, że w Przedszkolu                
Nr 4 został uruchomiony dodatkowy oddział 5 latków. Gmina realizuje program 
– wyprawka szkolna. Dzieci klas pierwszych otrzymają bezpłatne podręczniki.  
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W szkole w Bielowicach dzieci otrzymają podręczniki z wydawnictwa NOWA 
ERA, z tym wydawnictwem  już szkoła współpracowała wcześniej. Gmina 
przekazała 15 komputerów dla szkoły w Bukowcu Op. Komisja z gminy  

przeprowadziła kontrolę przystanków pod kątem  bezpiecznego dojazdu                  
do szkoły.  
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – obsługa BHP w szkołach wiejskich  - podobno 
Pan, który ten temat prowadził odszedł na emeryturę. 
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty –  jest już Pan, który ma kwalifikacje                
i będzie kontynuacja. 

Jurowski  Jarosław – radny – czy szkoły w Januszewicach i Ogonowicach są 
przygotowane do nowego roku szkolnego? 
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – tak są przygotowani.  
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie oceniła 
przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.  

 
Ad. pkt.4 
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych i Ochrony Ludności – przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
W ramach Gminnego Programu realizowane są następujące zadania: 

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej, prowadzenie zajęć sportowych, wspomaganie 

działalności stowarzyszeń i organizacji na rzecz rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.  

 

Ad. pkt. 5.       Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – przedstawiła informację na 

temat funkcjonowania świetlic wiejskich. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Komisja informację przyjęła do wiadomości.  

Przewodniczący komisji Marek Sijer  poinformował, że jest projekt stanowiska 

wyrażającego sprzeciw wobec propozycji wdrażania ideologii gender.  

Projekt stanowiska znajduje się w załączniku nr 7 do protokołu.  

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

środków finansowych z Funduszu Spójności. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

projekt uchwały.  
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Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: diet dla 

sołtysów Gminy Opoczno. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Jurowski Jarosław – radny – wnioskuje, aby z § 3 wykreślić podpunkt 1 i 2. 

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

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

projekt uchwały wraz z wnioskiem.  

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Poinformowała, że realizowane zadania w wydatkach bieżących przy udziale 

środków unijnych to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci                         

i młodzieży, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja 

walorów turystycznych gminy Opoczno. 

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

projekt uchwały.  

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian                  

w budżecie gminy na 2014 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

W planie zadań inwestycyjnych jest zwiększenie środków finansowych na 

budowę pętli autobusowej, ciągów pieszych, parkingów przy budowanej stacji 

na CMK. Z zadań oświatowych to wykonanie monitoringu SP w Sielcu, 

ogrodzenie placu zabaw przy SP w Dzielnej.   

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

projekt uchwały.  

Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie -  przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Gross Krzysztof – radny – ile % mieszkańców przyłączyło się do kanalizacji? 

Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie – ilość ścieków powinna wzrastać 

proporcjonalnie do budowy kanalizacji. Jesteśmy po rozmowach z Burmistrzem, 

aby coraz więcej mieszkańców podłączyło się do sieci kanalizacyjnej.   

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Wojciechowski Mieczysław – radny – poinformował, że jest projekt uchwały w 

sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.  

Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 7 do protokołu. 

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 4, wstrz. – 1, negatywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie.  

Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 5 do protokołu. 

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

projekt uchwały.  
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Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Opoczno.  

Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 13 do protokołu. 

Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – poinformował, że wpłynęły skargi:                        

Pani Krystyny Zięby z dnia 2 lipca 2014r.  Pana Andrzeja Gapysa z dnia 4 lipca 

2014r. skargi mieszkańców budynku przy ul. Norwida  4 w Opocznie.  

Skargi znajdują się w załączniku nr 14 do protokołu. 

Komisja skargi przyjęła do wiadomości. 

 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

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

projekt uchwały.  

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

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

projekt uchwały.  

 

Ad.pkt. 6    Zapytania i wolne wnioski. 

Kacprzak Andrzej – radny – zgłosił wniosek, aby nie pozwolić na parkowanie 

samochodów ciężarowych na terenie miasta. Wnosi również o prawidłowe 

oznakowanie ulic. 

 

Wobec braku  pytań Przewodniczący Komisji  podziękował i zakończył 

posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji - 13.00 – 14.35  

Protokołowała                                                                Przewodniczący Komisji  

M.Gonsiewska                                                                      Marek Sijer                 
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