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PROTOKÓŁ NR 3/16 

z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 16 marca 2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek- Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1  do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2016r. 

2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015- 
ocena. 

3. Bezrobocie w Gminie. 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

Eugeniusz Łączek- Przewodniczący Komisji- otworzył posiedzenie Komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za- 7, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Ad.pkt.1. 

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2016r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie Nr 1/16 z dnia 27.01.2016r. 
i Nr 2/16 z dnia 04.02.2016r. były do wglądu w Biurze Rady Miasta, jak również były 
dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.  

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca stycznia. 
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Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 1/16 z 
dnia 27 stycznia 2016r. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca lutego. 

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 2/16 z 
dnia 4 lutego 2016r. 

Ad. pkt.2 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 
2015- ocena. 

Edyta Krzysztofik-  Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności- 
przedstawiła informację na temat Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 
2015r. /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Alicja Szczepaniak- radna- Czy istnieje możliwość, aby świetlica „ Pinokio” dostała 
większe dofinansowanie? Potrzeby są tam ogromne.  

Edyta Krzysztofik-  Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności- 
Budżet, który mamy zabezpieczony na ten rok, jak również wpływy z tzw. korkowego 
są mniejsze niż w roku ubiegłym, chociaż pieniądze, które zostały z roku 2015 Pani 
Skarbnik przesunęła na ten rok, to może się okazać, że nie będziemy mieli czym 
gospodarować. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 3 

Bezrobocie w Gminie. 

Zofia Jednac- PUP w Opocznie – przedstawiła informację na temat realizowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie programach związanych z zapobieganiem 
bezrobociu  oraz o bezrobociu w mieście i gminie Opoczno w roku 2015 /załącznik nr 
5 do protokołu/.  

Dodatkowo Radni zapoznali się z informacją na temat zatrudnienia i korzystania z 
aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu przez Urząd Miejski w Opocznie w 
2015r. /załącznik nr 6 do protokołu/. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Chciałbym zapytać w imieniu przedsiębiorców 
zainteresowanych przyjęciem osób na prace interwencyjne lub na staż, czy konieczne 
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jest wypełnianie tylu dokumentów? Czy jest to wymóg ustawy, czy PUP ma takie 
wymagania? 

Zofia Jednac- PUP w Opocznie – Jeśli chodzi o wszystkie załączniki, które mają 
kilkanaście stron to nie jest nasz wymysł, a wynikają z ustawy. 

Barbara Wacławiak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Jaka jest dotacja na 2016r. na 
rozpoczęcie działalności? 

Zofia Jednac- PUP w Opocznie – Mamy dotację w ramach programu POWER dla 
osób do 30-go roku życia. Wynosi ona 18 tys. zł. Staże również działają. Trwają one 
min. 6 mieś. 

Barbara Wacławiak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Czy zwracacie Państwo uwagę na 
to, czy kandydat starający się o staż był już na nim wcześniej? Przychodzą do mnie 
młodzi ludzie, którzy narzekają, że nie mogą się dostać na staże, bo blokują go inni, 
którzy mieli już okazję odbyć staż. 

Zofia Jednac- PUP w Opocznie – Zwracamy na to uwagę. Ustawowo osoba, która 
odbyła staż w przeciągu kolejnych 6 mieś. nie może pójść na kolejny staż. Jeśli chodzi 
o efektywność to ustawodawca nie uwzględnia tego na ile i czy po ukończeniu stażu 
osoba musi być zatrudniona. Chodzi o to, że jeżeli staż nie będzie efektywny, czyli nie 
będzie zatrudnienia po jego ukończeniu, to my nie dostaniemy środków na kolejny 
rok. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 4 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 

A) Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2015- 
koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek. 

Jerzy Wijata- Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Opocznie- przedstawił 
informację na temat działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2015. 
/załącznik nr 7 do protokołu/. 

Edyta Krzysztofik-  Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności- 
przedstawiła informację na temat kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek- 
sprawozdanie finansowe /załącznik nr 4 do protokołu/. 

B) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)  wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Rejonowe Koło 
Pszczelarzy w Opocznie.  
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Tomasz Łuczkowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 8 
do protokołu/.  

Komisja głosami: za-8, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

b) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno Przez Ludowy Klub 
Sportowy „ Kaja” Opoczno. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 9 
do protokołu/. 

Dodatkowo Sekretarz zwrócił się do radnych z prośbą o powołanie komisji doraźnej 
Rady Miejskiej w Opocznie do spraw zmiany Statutu Gminy /załącznik nr 10 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za- 8, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

c) upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno 
porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu lokalnego 
transportu zbiorowego. 

Andrzej Kopania- prezes MPK Sp. Z o.o.- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
11 do protokołu/. 

Robert Grzesiński- radny- Na ulicy Rolnej powstał przystanek. Czy kursowanie 
autobusu podyktowane jest pracą Starostwa, czy ma służyć mieszkańcom? 

Andrzej Kopania- prezes MPK Sp. Z o.o.- To mieszkańcy starali się o  przystanek. 
Chodzi głównie o dowóz dzieci do szkoły. Na razie niewiele osób korzysta. Pan 
Burmistrz ma się jeszcze spotkać z mieszkańcami. 

Komisja głosami: za -8, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

d) zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie. 

Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 12  
do protokołu/. 
 
Komisja głosami: za -8, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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e) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 12 a do protokołu/. 

Komisja głosami: za -7, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

f) przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu 
mienia komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -7, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

g) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/. 

Barbara Wacławiak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Czy ktoś z mieszkańców 
wspólnoty z ul. Piotrkowskiej występował do Pani w sprawie wykupu terenu? 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami-  Być 
może, ale ja tego nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak. Dzierżawa trwa od 1994r.  

Komisja głosami: za -3, przeciw-2, wstrz-3, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

h) określenia terminu, częstotliwości i uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/. 
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Dodatkowo Radni zapoznali się z informacją na temat czystości i porządku w Gminie 
Opoczno /załącznik nr 17 do protokołu/, informacją o odebranych odpadach 
komunalnych z Gminy Opoczno /załącznik nr 18 do protokołu/, kosztów odbioru i 
zagospodarowania odpadów / załącznik nr 19 do protokołu/ oraz informacja na temat 
stawek opłat za gospodarowanie odpadami w gminach ościennych /załącznik 20 do 
protokołu/.  

Barbara Wacławiak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Proszę powiedzieć jaka jest 
ściągalność opłat oraz ilu mieszkańców jest zadłużonych? Dlaczego  tak się dzieje, że 
nagle podnosimy koszty o 30%. 

Robert Grzesiński- radny- Prośba do Pana Prezesa, aby przekonał nas Pan co do 
zasadności podwyżek.  

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- Stawki, które obowiązują obecnie wprowadzone były na 
początku 2013r. i do tej pory nie były podwyższane. W tym czasie koszty 
zagospodarowania i odbioru odpadów wzrosły o 40%.   

Robert Grzesiński- radny- Chciałbym poznać koszty Zarządu i Rady Nadzorczej 
spółki. 

Anna Wolowska- radna- Czy możemy zrobić coś, żeby ta podwyżka nie była aż tak 
wysoka? Może wystarczyłoby 10%, a nie jak planujemy 30%. Prosiłabym także o 
porównanie jakie stawki obowiązują w innych gminach. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Nie możemy porównywać do poprzednich stawek. Od 
lipca 2013r. nie były podnoszone opłaty. Wspominane było ile dopłacamy. Zmiana ta 
jest uwzględniona w budżecie. Jeżeli nie zostanie uchwalona to będziemy musieli 
zmniejszyć wydatki, czyli zrezygnować z jakiejś inwestycji. 

Jacek Pacan- Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie- Koszty Zarządu i Rady Nadzorczej 
nie są wysokie. Obecnie w Radzie Nadzorczej są 3 osoby. Uposażenia są niewielkie 
ok. kilkaset zł. Działalność spółki to nie tylko odpady. Sposób naliczania opłat jest 
archaiczny. Koszty w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 6 zł. Mamy jedną 
z najniższych stawek w Polsce ( średnia dla kraju to 11zł). Zawsze mieliśmy zbyt tanie 
usługi. Należało corocznie regulować cenę, niż wprowadzać jednorazowo tak 
drastyczną podwyżkę. 

Robert Grzesiński- radny- O wiele większa odpowiedzialność ciąży na radnych. 
Później nam zarzucają, że  podnieśliśmy opłaty poprzez przegłosowanie uchwały. 
Proszę nas przekonać, dlaczego mamy się zgodzić na podwyższenie tych stawek. 
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Barbara Wacławiak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Ludzie segregują śmieci. Koszty 
są coraz mniejsze. Jakie zyski z segregacji śmieci? 

Jacek Pacan- Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie- Raz ceny odpadów selektywnych są 
na poziomie korzystnym, a czasami dokładamy do tego. Zawsze kiedy mamy gotowe 
belki odpadów to robimy przetarg. Raz cena PET wynosi 2 ty. zł, a innym razem 300 
zł.  Dla nas są to sprawy określone ustawą. Mieszkańcy muszą segregować śmieci, a 
my musimy je odbierać. To nie jest biznes, który przynosi zyski. 

Krzysztof Grabski- radny-  Czy płacąc za odpady komunalne gmina odbiera podatek 
VAT? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Nie jest to związane ze sprzedażą opodatkowaną. 
Uważam , że powinniśmy wprowadzić kwotę jednakową dla każdego. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Czy opłaty w gminie się różnią? 

Jacek Pacan- Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie- To zależy od częstotliwości odbioru 
odpadów. W mieście odbieramy 2 razy w miesiącu, a na wsi 1 raz w miesiącu. 
Szacując koszty ustaliliśmy to na poziomie 6 zł od osoby. 

Grzegorz Wołąkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej- Jesteśmy gminą wiejsko- 
miejską. Nie trzeba nas przekonywać, że na wsi jest mniej śmieci. Trzeba ustalić dwie 
stawki opłat: dla wsi i miasta. 

Barbara Wacławiak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Panie prezesie  jak kształtują się 
koszty  wywozu odpadów ciekłych? 

Jacek Pacan- Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie- Koszty są na stałym poziomie. Nie 
ma drastycznych wahań. Jesteśmy w stanie przewidzieć i oszacować koszty. 
Ustaliliśmy stawkę 5,80 netto od osoby. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- Koszty odpadów komunalnych to ok. 2 mln zł. Mieszkańców 
jest 36 tys.  po przeliczeniu na jednego mieszkańca opłata wyniosłaby 7.30 zł. 

 Barbara Wacławiak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Musimy dbać o budżet. Zróbmy 
niższą podwyżkę, żeby móc spojrzeć ludziom w oczy. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. Za przyjęciem do wiadomości -5, 
przeciw-0, wstrz-0. 

j) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Opoczno. 
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Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Prosi, aby  wysypać szlakę na targowisku miejskim.  

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

k) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub 
zarządzającym jest  Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

l) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno na rok 2016. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 23 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu sołectwa Sobawiny. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 24 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

n) rozpatrzenie uwag, uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Woli Załężnej” 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 25 do protokołu/ oraz odczytał treść uwag załączonych do uchwały. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

o) zmiany uchwały nr XLIII/435/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 
2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Opoczno. 
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Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 26 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za -8, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

p) zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 
2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotów 
kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 27 do 
protokołu/. 

Barbara Wacławiak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Prosi Sekretarza o odpowiedź w 
sprawie wynagrodzenia za  obecność na sesjach nadzwyczajnych. Jak to wygląda z 
prawnego punktu widzenia. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy w miesiącach kiedy nie ma sesji należy się 
pełne wynagrodzenie, czy jakaś kwota jest potrącana? 

Komisja głosami: za -8, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

q) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 28 do 
protokołu/. 

Anna Wolowska-radna- Czy są przeznaczone środki na budowę dróg dojazdowych do 
pól lub domów będących z dala od drogi głównej? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-Jest dofinansowanie do jednej inwestycji: drogi 
Mroczków- Stużno. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

r) przekazania środków finansowych dla policji. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 29  do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

s) zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 
2016. 
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Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 30 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

t) zmian  w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 31 do 
protokołu/. 

Anna Wolowska- radna- Czy w budżecie przewidziany jest remont OPS? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Na razie nie. Przeznaczyliśmy kwotę na 
skomputeryzowanie ośrodka. Najpierw musimy wykupić teren. 

Robert Grzesiński- radny- Czy były rozmowy na temat przeniesienia OPS na ul. 
Mickiewicza? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Budynek po byłej policji trzeba wyremontować. Poza 
tym na placu gdzie jest OPS jest jeszcze przedszkole ze żłobkiem. To bardzo duże 
koszty. 

Barbara Wacławiak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Co z mieszkaniami na ul. 
Zjazdowej? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Z naszej strony przewidujemy naprawę dachu. Osoby, 
które otrzymały mieszkania same zadeklarowały chęć odremontowania ich. 

Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

Ad.pkt.5. 

Zapytania i wolne wnioski.  

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji podziękował i zakończył 
posiedzenie Komisji. 

Czas trwania komisji 9.00- 11.40 

 

  Protokołowała                                                               Przewodniczący Komisji         

Bogumiła Kędziora                        Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

Alicja Firmowska                                                                      Eugeniusz Łączek 


