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                                         PROTOKÓŁ  Nr 1/16 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia  25 stycznia 2016r. 
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 – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Temat posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2015r 
2. Sprawozdanie z prac Komisji za 2015 rok. 
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1  
Przewodniczący komisji poinformował, że protokół  z posiedzenia  komisji              
w  grudniu był do wglądu w Biurze Rady.                                                               
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  w grudniu 2015r.  
Ad. pkt. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z prac komisji za 2015 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła sprawozdanie za 2015 
rok. 
Ad. pkt. 3.            Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2025. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu 
Opoczyńskiego.         Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto 
Tomaszów Maz.             Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Środki finansowe w wysokości 4 tyś zł będą przeznaczone na realizacje zadania 
publicznego z zakresu ochrony zdrowia polegającego nad objęciu opieką 
rehabilitacyjną dzieci niepełnosprawnych  z terenu gminy Opoczno 
realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w 
Tomaszowie Maz. 
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Turek Wiesław – radny – czy w Opocznie nie ma takiego ośrodka? 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – Fundacja Uśmiech Dziecka 
nie realizuje tego typu zabiegów. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 
budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Poinformowała, że RIO pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały budżetowej 
na 2016 rok. 
Ogółem plan dochodów na rok 2016 planuje się w wysokości 98.166.538,74zł,      
a wydatki na kwotę 92.187.532,27 zł. Na dofinansowanie realizacji zadań 
inwestycyjnych  ujęta jest kwota 1.866.527,00 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę skrzyżowania 
ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. Biernackiego i ul. 
Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów” , z tego 175.000,00zł  
z Powiatu Opoczyńskiego i 1. 591.527,00zł z łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w ramach realizacji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 – 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mroczków 
Duży – Stużno Wieś, która ma być realizowana przy udziale środków z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, w kwocie 100.000,00zł.  
W budżecie gminy przewidziano wzrost stawek opłaty za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Znaczna część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych 
wcześniej inwestycji . Dość znaczną kwotę planuje się przeznaczyć na wykup 
gruntów i wykup gruntów pod planowany cmentarz  i zakup nieruchomości 
przy ul. Zjazdowej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. Planowana jest 
modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. 
Planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  
Sobczyk Zbigniew – radny – dlaczego planowana jest podwyżka za odbiór 
odpadów komunalnych? 
Bąk Barbara – Skarbnik – jest to decyzja PKG. 
Starus Ryszard – radny – jakość odbioru odpadów komunalnych nie polepsza 
się, pojemniki na odpady są w złym stanie, nieestetyczne. Butelki nie odbiera 
się na czas. 
Pacan Andrzej – radny – jaki obecnie jest stan zadłużenia? 
Bąk Barbara – Skarbnik – na 30 grudnia 2015r. kwota długu to ponad 45mln zł, 
a odsetki to kwota 1.5mln zł. 
Pacan Andrzej – radny – czy gmina może pozyskać refundację środków z 
inwestycji? 
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Bąk Barbara – Skarbnik – są złożone dwa wnioski o refundację środków z 
inwestycji i byłby to dla gminy dochód. Nie wiemy jeszcze kiedy Zarząd 
Wojewódzki będzie dzielił środki. 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały – budżet gminy na 2016 rok. 
Krzysztofik Edyta – 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 7 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu 
Gminy Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z 
zakresu ochrony zdrowia. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty - przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, publicznych 
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację z przebiegu 
odśnieżania dróg na terenie Gminy Opoczno w 2015 roku. 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Na terenie Gminy Opoczno prace związane z odśnieżaniem na drogach  
wykonywane były przez czterech zarządców: na drogach krajowych  przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon w Opocznie, na 
drogach wojewódzkich przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Tryb. – 
Obwód w Opocznie, drogach powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Opocznie. Na drogach gminnych akcja zimowa prowadzona była przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Piotrkowie Tryb. W sezonie 
zimowym 2015/2016  akcja zimowa prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Opocznie. 
Koszty prowadzenia akcji zimowej na drogach gminnych w roku 2015 wyniosły: 
401.462,09zł. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali informację na temat 
bieżącego utrzymania dróg. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
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Ad. pkt. 4.             Zapytania i wolne wnioski. 
 
Turek Wiesław – radny -  zgłosił wniosek o przygotowanie analizy kosztów 
odbioru odpadów przez PGK od roku 2013 na terenie Gminy Opoczno. 
Starus Ryszard – radny – odbiór odpadów z osiedli jest zły, pyta jakie będą 
podwyżki cen odpadów. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – proponowane np. od jednej osoby 
12zł, od dwóch osób 19 zł. 
Pacan Andrzej – radny – pyta o dodatki jednorazowe dla nauczycieli. 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – każda szkoła jest osobno liczona, szkoły 
mają różne wyniki. Na minusie jest ZSS Nr 3 i szkoła w Mroczkowie Gość. Jest 
problem w szkołach, gdzie nauczyciele są zatrudniani nie na cały etat. 

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  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


