
                                      PROTOKÓŁ  Nr 1/15 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 26 stycznia  2015r. 
Posiedzeniu komisji przewodniczył  Tomasz Rurarz –  Przewodniczący  Komisji.                                                                                                                                         
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2014r. 
2. Sprawozdanie z prac komisji za 2014 rok. 
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1. 
Przewodniczący komisji  poinformował, że protokół z posiedzenia komisji                      
w grudniu 2014r. był do wglądu w Biurze Rady.                                                            
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                                   
z posiedzenia komisji  w  grudniu 2014 r.  
Ad.pkt. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z prac komisji za rok 2014. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr2 do protokołu. 
 
Ad.pkt. 3                Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych -  przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu 
Opoczyńskiego. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Z dochodów własnych Gminy Opoczno przekazuje się dla Samorządu Powiatu 
Opoczyńskiego środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł  z przeznaczeniem 
na realizację zadania pn.” Świadczenie dla mieszkańców gminy Opoczno 
bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych w zakresie rozwiązywania  
problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Środki 
finansowe zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Opoczno na 2015 rok. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych -  przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie: określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty 
dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” w 
Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Ustala się kwotę jednostkową , będącą podstawą ustalenia kwoty dotacji dla 
Centrum Integracji Społecznej  w 2015r. w wysokości 40 zł brutto miesięcznie 
na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz jednego 
pracownika CIS. W ubiegłym roku kwota dofinansowania wynosiła 35 zł na 
jednego uczestnika. Środki finansowe przekazane przez gminę stanowiące 
jeden z elementów budżetu CIS  pozwalają sfinansować m.in. utrzymanie lokalu 
czy zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć reintegracji 
zawodowej. 
Pacan Andrzej – radny -  czy w Centrum Integracji  Społecznej była kontrola NIK 
i jak się zakończyła? 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych -  nie mamy takiej informacji, 
CIS nie podlega gminie. 
Kacprzak Andrzej – z –ca Burmistrza -  gmina przekazuje środki finansowe, ale 
nie mamy wglądu jak są wykorzystane. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 – 2029. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2015 – 2029. 
Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy jest konieczność 
wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ”Wniesienie wkładu 
pieniężnego do spółki PGK w Opocznie – aport”. PGK realizuje zadanie 
inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji Gminy Opoczno. 
Gmina poprzez wniesienie aportu w formie pieniężnej pokrywa w części udział 
środków własnych w realizacji tej inwestycji. 
Turek Wiesław – radny – jak wygląda obsługa obligacji, zadłużenie ZSS Nr 1 
wobec ZUS? 
Bąk Barbara – Skarbnik – obsługa długu publicznego – kwota na podobnym 
poziomie planu roku 2014, obsługa zadłużenia / wysokość odsetek/ uzależniona 
jest od stawki WIBOR 1M, w ostatnim okresie stawki WIBOR są dość niskie. 
Jest zadłużenie ZSS Nr 1 wobec ZUS , dyr. Sobolewski odwołał się do Sądu i nie 
wiem co dalej. 
Turek Wiesław – radny –  czy MPK przynosi straty, jak jest realizowane 
zadłużenie ZGM, MPK? 
Bąk Barbara – Skarbnik –  MPK i ZGM przynosi straty, a gmina je pokrywa  jako 
właściciel. Straty są ujęte w budżecie. ZGM ma około 300 tyś zł strat,                           
a MPK 373 tyś zł strat.    
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Opoczno na rok 2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Ogółem plan dochodów na 2015 rok planuje się w wysokości 95.425.406,91zł. 
Zgodnie z zapisem o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza 
się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, 
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. Zaplanowana jest również kwota dochodów majątkowych na 
finansowanie  zadań z udziałem środków UE w wysokości – 837.252,00 zł. 
Kwota dotacji celowych z budżetu UE przeznaczona jest na refundację 
poniesionych wydatków w roku 2014, a dotyczących zadań: rozbudowa 
świetlicy wiejskiej w Karwicach – 385.500,00 zł, na zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy w Stużnie – 25.729,00 zł, termomodernizacja świetlicy wiejskiej 
w Bielowicach wraz z modernizacją kotłowni – 135.514,00 zł, na 
zagospodarowanie centrum miejscowości Mroczków Gość., Kruszewiec, 
Kruszewiec Kol., Libiszów – 290.509,00 zł.  
Część dochodów została ustalona na podstawie pism Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego – dotyczą  planu dotacji celowych na realizację zadań 
zleconych gminie ustawami,  Krajowego Biura Wyborczego – na realizację 
zadań zleconych, Ministerstwa Finansów – kwoty planu dotyczą subwencji 
oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i udziałów w podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 
Dla Wojewódzkiej Komendy Policji  została przekazana dotacja  z 
przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne / wyposażenie / dla nowo 
wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, zgodnie z podpisanym 
porozumieniem. 
Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie – 2.671.862,17 zł zostanie 
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.                          
W budżecie wyodrębniony jest fundusz sołecki.  
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił 
informację na temat realizacji zadań przez Straż Miejską. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Starus Ryszard – radny – brakuje 4 funkcjonariuszy to znaczy nie ma pełnej 
obsady. 
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej w Opocznie – Straż Miejska ma 12 
etatów plus Komendant, z tym ze 4 strażników odeszło do innych służb. 
Kierownictwo gminy podjęło decyzję, że nie będzie uzupełniać stanu 
osobowego. Mamy 4 wakaty. 
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W pomieszczeniu dyżurnego Straży Miejskiej zainstalowany jest podgląd na 6 
kamer monitorujących ul. 17 –go Stycznia przy Zamku, ul. Zjazdowa, Janasa, 
Szpitalna. Pl. Kilińskiego przy postoju TAXI oraz cztery kamery w rejonie ul. 
Biernackiego na budynku MDK.  Podgląd na  kamery przy MDK jest utrudniony  
z przyczyn technicznych. Obecnie nie ma pełnej obsady strażników i monitoring 
jest w okresie pracy strażników. Z nagrań z monitoringu można się zapoznać, 
jest również przekazywany dla Policji. 
                Komisja informację przyjęła do wiadomości.  
 
Miązek Stanisław – Nacz. GKM i OŚ – przedstawił informację  z przebiegu akcji 
zimowej prowadzonej na drogach gminnych w sezonie zimowym 2014/2015. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
                Komisja informację przyjęła do wiadomości.  
 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
nabycia do zasobu mienia komunalnego spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu mieszkalnego w Opocznie przy ul. Partyzantów 39 A m 63. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP - przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Turek Wiesław – radny – czy inwestor otrzymał inny teren pod budowę 
wiatraków na terenie gminy? 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – nie możemy pokazywać innej lokalizacji 
dla takiego inwestora. W roku 2012  była firma, która chciała wybudować 
wiatraki, były spotkania z mieszkańcami, a obecnie jest inna decyzja, że nie 
może być elektrowni wiatrowych na terenie gminy.  
Inwestor wystąpił o warunki zabudowy, był sporządzony raport o 
oddziaływaniu na środowisko. W ustawie są określone warunki zabudowy dla 
fermy wiatrowej.  Plan miejscowy może zablokować budowę wiatraków.   
Strefa ochronna dla zabudowy mieszkaniowej to 400m. 
Pacan Andrzej – radny – czy właściciele działek sąsiadujących z wiatrakami to 
tracą na wartości gruntu? 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – działki tracą na wartości w sąsiedztwie 
wiatraków.  
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 3, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz.TI - przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 
2020. 
Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  ma na celu poprawę jakości 
środowiska wskazując ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez wzrost 
efektywności energetycznej oraz wytwarzanie i użytkowanie energii opartej na 
źródłach odnawialnych. Planowane do realizacji zadania pozwolą ograniczyć 
emisję dwutlenku węgla. Będzie to możliwe poprzez: 
-   poprawę infrastruktury transportowej poprzez modernizację dróg,   
    rozbudowę ścieżek rowerowych, zakup niskoemisyjnych środków transportu   
    miejskiego, 
-  modernizację lokalnej infrastruktury ciepłowniczej, 
-  modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego, 
-  budowę  i przyłączenie instalacji odnawialnych, 
-  termomodernizację budynków , 
-  wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
-  kampanie promocyjne i edukacyjne. 
Znacząca część kwoty potrzebna do realizacji wymienionych zadań może zostać 
pozyskana z zewnętrznych środków europejskich i krajowych przeznaczonych 
na działania dotyczące ochrony atmosfery. 
Pacan Andrzej – radny – czy na terenie Gminy Opoczno będzie realizowana 
instalacja gazowa ziemna? 
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – była planowana realizacja sieci 
gazowniczej na terenie gminy, ale firma otrzymała odmowną decyzję  od                  
PGN i G o budowie sieci gazowniczej. Spółka gazownicza wystąpiła do gminy o 
możliwość budowy linii gazowniczej od ul. Przemysłowej do OPTEX – u.                   
Są możliwości co do realizacji zakresu rzeczowego. Czy spółka gazownicza 
będzie realizować inwestycję to zadecyduje rachunek ekonomiczny. 
Turek Wiesław – radny – wspólnoty wiejskie powinny się starać o inwestorów 
na budowę wiatraków. 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. - przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Opoczno na lata 2014 – 
2017 z perspektywą do roku 2021. 
Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 
gminy Opoczno została wykonana  w ramach oceny oddziaływania na 
środowisko. Celem Prognozy jest ocena oddziaływania  na środowisko POŚ dla 
gminy, czyli określenie potencjalnych skutków środowiskowych  jakie  mogą 
wystąpić na skutek wprowadzenia postanowień Programu w życie.  
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Stwierdzono, że określone  zadania w większości mają pozytywny wpływ na 
stan środowiska  na obszarze gminy. Nie stwierdzono zadań z negatywnym 
oddziaływaniem. 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Ad. pkt. 4           Zapytania i wolne wnioski. 
 
Pacan Andrzej – radny – pyta, czy w okresie ferii zimowych będzie uruchomione 
lodowisko przy ZSS Nr 1 w Opocznie. 
Sobczyk Zbigniew – radny – prosi o nadzór nad halą sportową przy ZSS Nr 3 w 
Opocznie w czasie rozgrywek piłkarskich. 
 
 
Wobec braku  pytań Przewodniczący  komisji  podziękował i zakończył 
posiedzenie Komisji ds. Rodziny. 
Czas trwania komisji 13.00 – 14.50.  

                                                                                                                                                                                                          

       Protokołowała                                                       Przewodniczący Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                          Tomasz Rurarz  
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