PROTOKÓŁ NR 8/15
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
w dniu 26 sierpnia 2015 r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Irena Przyborek - Przewodnicząca Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 1c do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2015 r.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku z
uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych
3. Ocena przygotowania bazy dydaktycznej do nowego roku szkolnego 2015/16realizacja założeń organizacyjnych.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2015 r.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Zapytania i wolne wnioski.
Irena Przyborek – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji i
powitała wszystkich obecnych.
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia.
Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad.1
Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2015 r.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół z
posiedzenia komisji z czerwca 2015 r.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół z
posiedzenia komisji z lipca 2015 r.
Ad.2
Funkcjonowanie świetlic wiejskich.
Zdzisław Miękus-p.o. dyrektora MDK- przedstawił sprawozdanie na temat
funkcjonowania świetlic wiejskich./Załącznik nr 2 do Protokołu/.

Mieczysław Wojciechowski-zastępca przewodniczącego komisji- Chciałbym zapytać
o
turniej szachowy we wrześniu, czy się odbędzie?
Zdzisław Miękus-p.o. dyrektora MDK- Jeśli jest takie zapotrzebowanie to nie widzę
problemu.
Jarosław Jurowski-radny- Jakie są wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich?
Zdzisław Miękus-p.o. dyrektora MDK- Szczegółowe sprawozdanie finansowe mogę
przygotować na sesję w piątek.
Jerzy Winiarski-sołtys Karwic- My cały swój fundusz sołecki wydajemy, a naszym
kosztem ze świetlicy korzystają jeszcze trzy inne wsie.
Jarosław Jurowski-radny- Ile kosztowały nas wybory Miss Polonia Województwa
Łódzkiego?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Około 140 tys. złotych.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z Funkcjonowania Świetlic.
Ad.3
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku z
uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy-Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy w I półroczu 2015- z uwzględnieniem realizacji zadań
inwestycyjnych/Załącznik nr 3 do Protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w I
półroczu 2015- z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
Ad.4
Ocena przygotowania bazy dydaktycznej do nowego roku szkolnego 2015/16realizacja założeń organizacyjnych.
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Przedstawił sprawozdanie z
przygotowania bazy dydaktycznej do nowego roku szkolnego./Załącznik nr 4 do
Protokołu/. Poinformował o przeprowadzonych remontach na sumę 150 tys. złotych.
W szkołach w których przeprowadzono remonty to ZSS nr 1, ZSS nr 2 i SP w
Januszewicach. Jeśli chodzi o dowóz dzieci do szkół współpracujemy z MPK.
Wystąpiliśmy o budowę zjazdu w Wólce Karwickiej i w Bukowcu Opoczyńskim. W
Wólce Karwickiej autobus musi cofać co nie jest zgodne z przepisami o ruchu
drogowym. Dyrektorzy z Sielca, Bielowic wnioskowali o zmianę koncepcji jazdy , by
nie trwało to tak długo. W Bukowcu Opoczyńskim będzie łączone druga i trzecia
klasa.
Wiesław Wołkiewicz -radny- Czy ma Pan wiedzę na temat przygotowania szkół
prowadzonych w stowarzyszenia?
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Otrzymują comiesięczną dotację z
Wydziału Oświaty.

Barbara Bak-Skarbnik Gminy- Ile będzie nas kosztować rozdzielenie klas łączonych i
nowe oddziały?
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Około 30 tys. złotych na jeden oddział.
Tych oddziałów będzie cztery np. ZSS nr 3.
Barbara Bak-Skarbnik Gminy- Była mowa, że w ZSS nr 2 i 3 klasy będą liczyć około
21- 22 osoby.
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Wchodzi nowy przepis, że każda klasa
musi liczyć 25 osób. Ma wpłynąć do wydziału informacja ilu pracowników zostało
zwolnionych.
Barbara Bak-Skarbnik Gminy- Nawet jeżeli przyniesie to oszczędności, to zobaczymy
je dopiero w przyszłym roku. Tak musimy zwolnionym osobom wypłacić odprawy.
Uważam, że powinno to być zorganizowane inaczej. Obawiam się, że zabraknie
pieniędzy.
Wiesław Wołkiewicz-radny- Czy ma Pan wiedzę, ilu nauczycieli może już odejść na
emeryturę?
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- W tym roku na emeryturę odchodzi
trzech nauczycieli- dwóch z ZSS nr 2 i jeden z ZSS nr 1. Zmiany warunków
zatrudnienia przyniosły oszczędności. Etat nauczyciela w zerówce obecnie wynosi 25
godzin.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
przygotowanie bazy dydaktycznej do nowego roku szkolnego 2015/16- realizacja
założeń organizacyjnych.
Ad.5
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2015 r.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Przedstawiła sprawozdanie z działalności
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 r./Załącznik nr
5 do Protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 r.
Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015-2029.
Barbara Bak-Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały dotyczącej Zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015-2029./Załącznik nr 6
do Protokołu/. Poinformowała, iż pewna część środków przekazana została na budowę

nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Perzyńskiego, Kwiatowej i Inowłodzkiej. Sam
kosztorys kosztował około 30 tys. zł. Najwięcej zmian zaszło w rubryce wydatki.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt w
sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 20152029.
b) Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Udzieliła informacji na temat jak ta pomoc ma
wyglądać/Załącznik nr 7 do Protokołu/. Chodzi tutaj o dofinansowanie przez Gminę
Opoczno zakupu sprzętu medycznego.
Jarosław Jurowski-radny- W uchwale pisze, że Gmina ma się dorzucić 67 tys. złotych,
a z tego co wiem ten sprzęt kosztuje 130 tys. zł.
Anna Zięba-zastępca Burmistrza- Na sesji będzie więcej informacji na ten temat. Straż
Pożarna wzięła na siebie koszt adaptacji budynków.
Jarosław Jurowski-radny- Trzeba uściślić to porozumienie. Butle tlenowe to inna
sprawa.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego.
c)Zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany w uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015
r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy/Załącznik
nr 8 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kraśnicy.
d)Zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kruszewcu.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r. w
sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu/Załącznik nr
9 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z

dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kruszewcu.
e)Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy Opoczno./Załącznik nr 10 do Protokołu/. Prośba ta dotyczy zmian o
kwotę 73 tys. złotych, chodzi tutaj o przekazanie dotacji dla przedszkola w Dzielnej.
Planowane było osiemnastu przedszkolaków i będzie dwudziestu sześciu. Każde
przedszkole otrzymało środki finansowe na zakup materiałów dydaktycznych.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
f)Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
Jadwiga Oleksik-kierownik OPS- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w
zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”./Załącznik nr 11 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
g)Określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorymi w
domu.
Jadwiga Oleksik-kierownik OPS- Przedstawiła zasady odpłatności za usługi
opiekuńcze świadczone nad chorymi w domu./Załącznik nr 12 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorymi
w domu.
h)Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Opoczno.

Jacenty Lasota-naczelnik Wydziału RMiZP- Pan Burmistrz będzie wnioskował o
wycofanie tego punktu, ponieważ na działce gminy powstanie świetlica wiejska co
wymaga zmiany studium./Załącznik nr 13 do Protokołu/
Mieczysław Wojciechowski-zastępca przewodniczącej komisji- Czyta wniosek komisji
Rolnictwa.
Wiesław Wołkiewicz-radny- Jaki jest areał działki?
Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- 36 arów. Działka niedawno została
wykupiona przez gminę Opoczno. Jesteśmy na etapie zmiany studium. Zmiany planu
planowane są na sesji w październiku.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Opoczno.
i)Przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Opoczno na lata 2015-2019”.
Stanisław Miązek-naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił „Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opoczno na lata 20152019”./Załącznik nr 14 do Protokołu/.
Jarosław Jurowski-radny- W tym programie nie ma budynku przy ul. Przemysłowej,
czy będzie remont tego budynku?
Stanisław Miązek-naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Są przeprowadzane remonty
zabezpieczające na ul. Przemysłowej. Instalacja elektryczna jest ciągle
modernizowana.
Wiesław Wołkiewicz-radny- Już 15 lat temu ten budynek nie nadawał się do remontu.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie przyjęcie „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Opoczno na lata 2015-2019”.
j)Uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli
w Opocznie.
Stanisław Miązek-naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawił projekt regulaminu
korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie./Załącznik nr 15 do
Protokołu/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca
wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie.
k)Powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego
odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach gminnych.

Stanisław Miązek-naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawił projekt uchwały
dotyczącej powierzenie prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego
odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach gminnych. /Załącznik
nr 16 do Protokołu/.
Jarosław Jurowski-radny- Czy nie można zlecić PGK również zamiatania ulic?
Anna Zięba-zastępca Burmistrz Opoczna- Jest już to ustalone.
Jarosław Jurowski-radny- Jest duży problem z taborem.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno
dotyczącego odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach
gminnych.
l)Przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 20142020”
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020”
/Załącznik nr 17 do Protokołu/.
Anna Zięba-zastępca Burmistrz Opoczna- Zostało wysłane zapytanie do Wojewody o
oddziaływanie gospodarki niskoemisyjnej na środowisko.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Możemy starać się o dofinansowanie tego planu.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno
na lata 2014-2020”
ł)Utworzenie odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu Powiatowym w
Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały dotyczącej
utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie
w związku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25
października 2015 r./Załącznik nr 18 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu
Powiatowym w Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
m)Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały dotyczący
powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Załącznik nr 19 do
Protokołu/

Radni ustalili, że zajmą się tą uchwałą na Sesji Rady Miejskiej.
Ad. 7
Zapytania i wolne wnioski
Mieszkaniec Opoczna- Czy nasza Gmina została uwzględniona do suszy?
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- Czy Komisja zajmie się Apelem w sprawie
odrzucenia niekorzystnych dla gmin zapisów projektu uchwały prawo wodne?
Stanisława Bednarczyk-naczelnik Wydziału RiGG- Przedstawiła projekt apelu sprawie
odrzucenia niekorzystnych dla gmin zapisów projektu uchwały prawo
wodne./Załącznik nr 20 do Protokołu/
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 13.30, godzina zakończenia 15.00

Protokołował

Andrzej Monik

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i
Spraw
Samorządu
Irena Przyborek

