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                                PROTOKÓŁ  Nr 4/15 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia27 kwietnia 2015r. 
Posiedzeniu komisji przewodniczył  Tomasz Rurarz –  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. 
Temat posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w marcu  2015r. 
2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem 

przestępczości wśród nieletnich  – ocena. 
3. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez Gminę Opoczno           

/ stan zdrowotny dzieci / - informacja. 
4. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. 
5. Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w Gminie Opoczno                     

w roku szkolnym 2015/16. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Ad. pkt. 1. 
Przewodniczący komisji  poinformował, że protokół z posiedzenia komisji                      
w  marcu 2015r. był do wglądu w Biurze Rady.                                                                
             Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                                   
z posiedzenia komisji  w  marcu  2015 r.  
Ad. pkt. 2. 
Chrobot Andrzej – st. asp. Andrzej Chrobot – przedstawił informację na temat 
bezpieczeństwa w gminie. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
W roku 2014 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Opocznie 
przeprowadzili  4468 interwencji, zatrzymali do wytrzeźwienia 100 osób.                     
W związku z przemocą domową wszczęto 112 procedur „Niebieskiej Karty”. 
Jeśli chodzi o przestępczość wśród nieletnich to odnotowano 10 przestępstw 
popełnionych przez osoby nieletnie. Niepokojąca jest postawa osób 
sprzedających alkohol nieletnim. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 
realizują szereg działań z zakresu prewencji kryminalnej. Działania prowadzone 
są w ramach różnego rodzaju programów i akcji profilaktycznych.  
Gabryś Renata – radna – sprzedaż alkoholu dla nieletnich – młode osoby kupują 
alkohol poprzez starsze osoby. 
Turek Wiesław – radny – skala narkomanii w naszej gminie. 



2 
 

Chrobot Andrzej – st. asp. Andrzej Chrobot – co miesiąc ujawniamy osoby 
pełnoletnie sprzedające narkotyki. Nie prowadzimy analizy skali narkomanii             
na terenie gminy w porównaniu z terenem kraju. 
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił 
informację na temat pracy Straży Miejskiej. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Informacja Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Opocznie stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie oceniła 
bezpieczeństwo w Gminie Opoczno.  
Ad. pkt. 3 
Rurarz Tomasz – Przew. Komisji – poinformował, że radni otrzymali informację 
ze Szpitala Powiatowego w Opocznie na temat opieki zdrowotnej dzieci. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 4 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie - przedstawiła informację na temat 
funkcjonowania OPS w Opocznie. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie realizuje zadania pomocy społecznej 
mające na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych. 
Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej wynoszą: 
- 542,00zł dla osoby samotnie gospodarującej, 
- 456,00zł dla osoby w rodzinie, 
- 529,00zł maksymalna wysokość zasiłku stałego, 
- 250,00zł kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego. 
Pomoc społeczna udziela wsparcia w formie świadczeń pieniężnych                             
i niepieniężnych. 
Świadczenia pieniężne to: zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny. 
Świadczenia niepieniężne to: praca socjalna, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne, 
schronienie, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze. 
W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania w szkołach i przedszkolach jest prowadzone dożywianie dzieci. 
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi stołówkę dla osób najuboższych, 
niepełnosprawnych, emerytów, rencistów i osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. 
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci 
niezależnie od dochodu. Użytkownik Karty może korzystać z ulg, zwolnień                   
i preferencji w instytucjach kultury, sportowo –rekreacyjnych, komunikacji 
miejskiej. 
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 Stypendia szkolne, które są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Stypendium może być 
przydzielone w formie świadczenia pieniężnego za udział w zajęciach 
edukacyjnych, wyrównawczych, pomocy rzeczowej na zakup podręczników. 
Pomoc materialna jest realizowana poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych 
wydatków, po przedstawieniu imiennych rachunków i faktur potwierdzających 
poniesienie kosztów. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa jak 
456zł. Stypendium jest przyznawane na dziecko na okres szkolny. 
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat funkcjonowania OPS 
w Opocznie. 
Ad. pkt. 5 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła informację na 
temat założeń wypoczynku letniego. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2015 rok zabezpieczono środki finansowe                 
w wysokości 41.000zł na wspieranie i organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. 
Wsparcie finansowe otrzyma ZSS Nr 3 na integracyjny obóz skautów do Polic 
w Czechach. Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” na pokrycie kosztów 
przejazdu dzieci na wypoczynek letni do miejscowości Tarnoszyn w woj. 
lubelskim. Klub OPOKA otrzyma wsparcie finansowe na prowadzenie                    
w okresie wakacyjnym zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom, na organizacje zajęć sportowych. Zabezpieczono środki na 
organizację w okresie letnim akcji „Bezpieczne wakacje”, którą przeprowadzi 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie.  
Ze środków Kultury Fizycznej w okresie letnim realizowane będą imprezy 
sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. 
Turek Wiesław – radny – co ma wspólnego wyjazd dzieci do Czech ze środków 
alkoholowych? 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – jest to wyjazd dzieci za 
dobrą naukę i są pogadanki na temat profilaktyki alkoholowej. Organizowane są 
zajęcia plastyczne na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 
Sobczyk Zbigniew – radny – jest to bardzo dobry wyjazd dla dzieci, są tam 
zajęcia promujące zabawę bez alkoholu. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 6                Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Rurarz Tomasz – Przew. Komisji – radni otrzymali informację z ZEC z Opoczna,            
z Polskiej Spółki Gazowniczej i z Rejonu Energetycznego z Tomaszowa Maz. 
Informacje stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
Komisja informacje przyjęła do wiadomości. 
 
 
 



4 
 

Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty - przedstawił informację na temat 
założeń organizacyjnych dla funkcjonowania oświaty w gminie. 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Komisja informacje przyjęła do wiadomości. 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 
Powiatowej Policji w Opocznie. 
Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 8 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – za – 6, przeciw – 0, 
wstrz. – 0. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian               
w budżecie na 2015 rok.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Zabezpieczono środki finansowe na zagospodarowanie terenu wokół Zalewu             
w Opocznie, środki dla Komornika – 50 tyś zł za zadłużone mieszkanie. 
Zabezpieczone środki w wysokości 100tyś zł na mieszkania kontenerowe – 
zrezygnujemy z tego budownictwa i środki przekażemy na organizację 
Międzynarodowego Festiwalu Kultury – 40 tyś zł i na remont dachu w Stanicy 
w Miedznej – 60 tyś zł. 
Pacan Andrzej – radny – w ubiegłym roku Bielowice nie wykorzystały 7 tyś zł   
z funduszu sołeckiego. 
Bąk Barbara – Skarbnik – co zostało zaplanowane jest wykonane.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – za – 4, przeciw – 0, 
wstrz. – 2. 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały                   
w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy                      
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 7 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – za – 5, przeciw – 0, 
wstrz. – 0. 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: 
Partyzantów, Kopernika, Kossaka. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Turek Wiesław – radny – na sesji w marcu byli mieszkańcy Wspólnoty 
Kopernika 16 i Burmistrz powiedział, że będzie decyzja na sesji nadzwyczajnej. 
Bąk Barbara – Skarbnik – Burmistrz był na spotkaniu z Prez. Spółdzielni 
Mieszkaniowej. W Urzędzie było spotkanie Wspólnoty i Burmistrza, na którym 
nie było decyzji pierwokupu przez gminę, gdyż nie ma środków finansowych. 
Turek Wiesław – radny – nie zrealizowaliśmy obietnicy, że będzie sesja 
nadzwyczajna, a jej nie było. Należy poprosić Wspólnotę z Kopernika 16                    
i Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej na sesję i temat zakończyć. 
Starus Ryszard – radny – ten plan przestrzennego zagospodarowania radni 
powinni przyjąć. 
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Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przy budowie osiedla powinny być 
zaplanowane tereny zielone, place zabaw, boiska sportowe. 
Turek Wiesław – radny – jest tam problem własności terenu i należy uregulować 
temat własności. Temat należy kompleksowo rozwiązać i wspólnie rozmawiać – 
Burmistrz, Spółdzielnia Mieszkaniowa i Wspólnota Mieszkaniowa.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – za – 6, przeciw – 0, 
wstrz. – 0. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ -  przedstawił projekt uchwały              
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – za – 6, przeciw – 0, 
wstrz. – 0. 
Rurarz Tomasz – Przew. Komisji – radni otrzymali projekt uchwały w sprawie  
zmiany planu pracy Rady Miejskiej. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – za – 5, przeciw – 0, 
wstrz. – 1. 
Ad. pkt. 7  Brak wolnych wniosków. 
 
Wobec braku  pytań Przewodniczący  komisji  podziękował i zakończył 
posiedzenie Komisji ds. Rodziny. 
Czas trwania komisji 13.30 – 15.00.                                                                                                                                                                                                      

       Protokołowała                                                       Przewodniczący Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                          Tomasz Rurarz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


