PROTOKÓŁ NR 6/15
z posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
w dniu 24 czerwca 2015r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w kwietniu i maju 2015r.
2. Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym
za rok 2014.
3. Wykonanie budżetu gminy za rok 2014.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Otworzył posiedzenie Komisji
i powitał wszystkich obecnych.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia.
Zaproszenie na Komisję wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 1c do protokołu.
Adn. 1.
Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w kwietniu i maju 2015r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 4/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. i Nr 5/15 z dnia 22
maja 2015r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj
były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 4/15 z dnia 27 kwietnia 2015r.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 5/15 z dnia 22 maja 2015r.
Adn. 2.
Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym
za rok 2014.
a) Miejski Dom Kultury w Opocznie
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK – przedstawił informację / załącznik do protokołu
z sesji /.
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Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu w Miejskim Domu Kultury.
b) Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie
Andrzej Śliwka – Dyrektor Biblioteki – przedstawił informację / załącznik do
protokołu z sesji /.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
c) Muzeum Regionalne w Opocznie
Tomasz Łuczkowski – Dyrektor Muzeum – przedstawił informację / załącznik do
protokołu z sesji /.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu w Muzeum Regionalnym.
d) Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”
Katarzyna Derewęda-Jankowska – Dyrektor Pływalni – przedstawiła informację
/ załącznik do protokołu z sesji /.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu w Krytej Pływalni.
Adn. 3.
Wykonanie budżetu gminy za rok 2014.
Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła informację / załącznik do protokołu z sesji /.
Tomasz Kopera – radny – Ile na tę chwilę wynosi nadwyżka budżetowa za 2014 rok?
Barbara Bąk – Skarbnik – Za 2014 rok nadwyżka wynosi 3 mln 374 tys. 492 zł 53 gr.
Tomasz Kopera – radny – A ile zostanie po zmianach na sesji na Przedszkole?
Barbara Bąk – Skarbnik – Za 2014 rok są wolne środki do podziału w wys. 5 mln 950
tys. 510 zł 36 gr. Zostanie ok. 2,5 mln zł.
Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu gminy za rok 2014.
Materiały dotyczące Spółek Gminy stanowią załączniki nr 2a, 2b i 2c do protokołu.
Adn. 4.
Zaopiniowanie materiałów na sesję – projekty uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Opoczno za 2014 rok.
Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 3 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) absolutorium dla Burmistrza Opoczna.
Projekt uchwały będzie omawiany na sesji. Załącznik nr 4 do protokołu.
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c) wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie - przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 5 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie - przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 6 do protokołu /.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Plan rozłożony jest na parę lat. Czy UE nie będzie
narzucała kar, że mamy za mało wykonanej kanalizacji?
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie - Działamy w ramach aglomeracji i
ją będziemy mieli skanalizowaną. Nie ma ryzyka karnego.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Tematem
kanalizacji należy zająć się bardziej szczegółowo. W opinii mieszkańca Gmina
powinna być skanalizowana w 100%. Perspektywa 2035 roku to zbyt odległy czas.
Tego tematu nie powinniśmy odkładać w czasie. Powinniśmy zastanowić się, jak
wykorzystać środki. Czy zdanie w materiale opisowym, że projekty są nieaktualne jest
prawdziwe?
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Pozwolenie jest ważne 3 lata. Jeśli
coś rozpoczęliśmy realizować to zostało to ocalone.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Bardzo dużo
zostało wykonane. Ale jeśli otrzymuję od Spółki dokument, w którym pisze, że
dokumenty pochodzą z roku 2009-2010 i są nieaktualne, to muszę o to zapytać. Pewne
miejscowości mają kanalizację zaprojektowaną w drodze, nie po działkach. Jeśli będą
organizowane spotkania w miejscowościach to należałoby powiedzieć, że droga nie
będzie robiona z uwagi na kanalizację.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Jeśli cokolwiek ruszy przy
budowie to pozwolenie dalej obowiązuje. Tak było ze zlewniami Kruszewiec,
Mroczków.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Na stronie
12 pisze wyraźnie „wygasło”, a z Pana słów inaczej wynika. Jak Burmistrz pojedzie na
spotkanie do jakiejś miejscowości to ludzie o to zapytają. Proszę wyjaśnić tę kwestię.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Dobrze, wyjaśnię to i odpowiem
na sesji.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) wyrażenia zgody na realizację projektu p.t. „Edukacja przedszkolna
na dobry start”.
Magdalena Jarzębowska – Inspektor w Wydz. Funduszy Europejskich - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Czy to są pieniądze na przedszkola?
Magdalena Jarzębowska – Inspektor w Wydz. Funduszy Europejskich - Na oddziały
przedszkolne w szkołach.
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Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Mówimy o grupach 5-latków, czy
też 4-latków?
Magdalena Jarzębowska – Inspektor w Wydz. Funduszy Europejskich - Mówimy tu
o 5-latkach.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej.
Katarzyna Sudzius - Bobrek – Inspektor w Wydz. do Spraw Społecznych, Sportu
i Ochrony Ludności - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Dlaczego jest takie zróżnicowanie
w dotacjach?
Katarzyna Sudzius - Bobrek – Inspektor w Wydz. do Spraw Społecznych, Sportu
i Ochrony Ludności - W Kraśnicy jest najwyższa dotacja, bo z niej korzystają też
jednostki z Modrzewia, Kraszkowa i Libiszowa. Trzeba dotację podzielić na
4 jednostki. Wysokość dotacji zależy od stanu jednostki, od tego czego potrzebują.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – OSP Kraśnica występuje również o środki do
Krajowego Systemu Ratownictwa.
Alicja Szczepaniak – radna - Chciałabym wiedzieć, ile stamtąd otrzymują środków.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna - Te pieniądze są na inne cele i idą poza
Gminą.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Dlaczego dotacja nie jest rozdzielona na jednostki?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna - Po to, by nie każda jednostka
występowała oddzielnie o dotację, osobno pisała wniosek. Dla ułatwienia. Wniosek
pisze OSP Kraśnica, a potem wewnętrznie odbywa się przekazanie sprzętu.
Wiesław Wołkiewicz – radny – W ubiegłym roku były sygnały z OSP Libiszów, że są
źle traktowani. Teraz mam obawy, że dotacja zostanie nierówno podzielona.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Decyzja o tym co dla danej jednostki
zapada na Zarządzie. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
jednostek. Gmina o tym nie decyduje. Jeśli są takie głosy to Gmina jako jednostka
nadzorująca może zwrócić się z zapytaniem, ale wpływu na decyzję Zarządu nie
mamy. My zabezpieczamy pieniądze.
Mieczysław Wojciechowski – radny – Dlaczego nie mamy wpływu?
Barbara Bąk – Skarbnik - Jednostki muszą rozliczyć dotację.
Mieczysław Wojciechowski – radny – 4 jednostki, które należą do Krajowego
Systemu Ratownictwa są faworyzowane. OSP Kruszewiec, Kraszków, Modrzew i
Libiszów są poza systemem i są pokrzywdzone. Jednostki słabsze są niedoposażone.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – W styczniu na posiedzeniu Zarządu
były ustalenia, że jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa zawsze będą miały
fory, bo mają dodatkowe środki, ale nie można w związku z tym pozbawić ich dotacji
z Gminy. Sprawy pożarnicze to nie tylko sprzęt, a umundurowanie, sprawy socjalne.
Te jednostki naprawdę wykonują dużo roboty, realizują zadania obrony cywilnej,
pogotowia ratunkowego, sami pozyskują środki na usprzętowienie. W styczniu zapała
decyzja,
że OSP Kraśnica napisze wniosek o dosprzętowienie, by
przystąpić do Krajowego Sytemu Gaśniczego. W następnym roku dosprzętowią
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następną jednostkę. Na posiedzeniach Zarządu jednostki powinny mówić, jeśli mają
żale. Możemy zapytać dokładniej o kwoty.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Mamy
wpływ, ale nie chcemy ingerować w Zarząd tak bardzo. Trzeba spojrzeć, które
jednostki są najbardziej aktywne i wiele nam się wyjaśni.
Barbara Bąk – Skarbnik - To nie są jedyne środki na usprzętowienie, bo jednostki
wystąpiły w styczniu o pieniądze do Urzędu Marszałkowskiego.
Mieczysław Wojciechowski – radny – Te jednostki mają najlepszy sprzęt i wygrywają
zawody.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Niektóre jednostki doszkalają swoich
strażaków. Dając pieniądze trzeba spojrzeć, czy dana jednostka się rozwija.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy.
Katarzyna Sudzius - Bobrek – Inspektor w Wydz. do Spraw Społecznych, Sportu
i Ochrony Ludności - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu.
Katarzyna Sudzius - Bobrek – Inspektor w Wydz. do Spraw Społecznych, Sportu
i Ochrony Ludności - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie.
Katarzyna Sudzius - Bobrek – Inspektor w Wydz. do Spraw Społecznych, Sportu
i Ochrony Ludności - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie.
Katarzyna Sudzius - Bobrek – Inspektor w Wydz. do Spraw Społecznych, Sportu
i Ochrony Ludności - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2015 - 2029.
Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.

5

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
ł) określenia terminów, sposobu zgłaszania kandydatur na członków,
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Katarzyna Sudzius - Bobrek – Inspektor w Wydz. do Spraw Społecznych, Sportu
i Ochrony Ludności - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
m) nadania nazwy ulicy prowadzącej do przystanku na Centralnej Magistrali
Kolejowej.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.
Nazwa Południowa to tylko propozycja.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Genezą zgłoszenia były głosy osób,
które nie mogły trafić na Przystanek z pomocą nawigacji.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
n) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości
i bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Gminy Opoczno niezbędnych do poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych
budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność
co najmniej jednego lokalu.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawiła projekt uchwały /
załącznik nr 12 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
o) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Danuta Popińska – inspektor ds. Obsługi prawnej, p.o. Sekretarza - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Odłóżmy ten temat, chcemy się lepiej
przyjrzeć jak to funkcjonuje w innych Gminach.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła wniosek, aby projekt
uchwały wycofać z porządku obrad sesji.
p) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym
w Opocznie w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym
na dzień 6 września 2015r.
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Danuta Popińska – inspektor ds. Obsługi prawnej, p.o. Sekretarza - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 15 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
r) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Projekt uchwały będzie omawiany na sesji. Załącznik nr 16 do protokołu.
s) zmiany Statutu Gminy Opoczno.
Komisja optuje za tym, aby projekt uchwały nie był wprowadzany do porządku obrad
sesji. Załącznik nr 14 do protokołu.
t) zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców
Wielkopolskich.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 17 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła wniosek, aby projekt
uchwały wprowadzić do porządku obrad posiedzenia.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Gdyby Rada
Miejska nie wprowadziła tego projektu uchwały do porządku obrad sesji to czy to
blokuje jakieś inwestycje, będą nieprzyjemności, pretensje? Skąd opóźnienie?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - Są
określone terminy w procedurze planistycznej. Zbieranie uwag jest do 1 czerwca br.
15 czerwca br. zostanie wydane Zarządzenie Burmistrza rozpatrujące uwagi.
Odłożenie w czasie tematu nie załagodzi sprawy. Stracimy tylko 2 miesiące, bo
jesteśmy gotowi.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Adn. 5.
Zapytania i wolne wnioski.
Mieczysław Wojciechowski – radny – Wygaśnięcie mandatu radnego – po co?
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca - Rada Miejska musi podjąć decyzję, musi
wyrazić zgodę lub nie.
Mieczysław Wojciechowski – radny – A jeśli zagłosuje na nie?
Danuta Popińska – inspektor ds. Obsługi prawnej, p.o. Sekretarza - To Wojewoda
wygasi mandat radnego. Wyda Zarządzenie zastępcze o wygaśnięciu mandatu.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.20
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Protokołowała
Bogumiła Kędziora

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury
Eugeniusz Łączek
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