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PROTOKÓŁ  NR 4/2016 

z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

w dniu 22 kwietnia 2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz- 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 protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2016r. 

2. Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2016, organizowanego przez 
Gminę Opoczno i jednostki podległe. 

3. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

4. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród 
nieletnich. 

5. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan zdrowia dzieci/- 
informacja. 

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

Tomasz Rurarz- 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- 4, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

 Ad. pkt. 1 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2016r.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 3/16 z dnia 14 marca 2016r. był do 
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wglądu w Biurze Rady, jak również był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji.  

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

Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 3/16 z 
dnia 14 marca 2016r. 

Ad. pkt. 2 

Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2016, 
organizowanego przez Gminę Opoczno i jednostki podlegle. 

Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności- 
przedstawiła informację na temat wypoczynku letniego uczniów- stan przygotowań 
/załącznik nr 4 do protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

 Ad. pkt.3  

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- przedstawiła informację na temat 
funkcjonowania OPS /załącznik nr 5 do protokołu/ oraz ocenę zasobów pomocy 
społecznej za rok 2015 /załącznik nr 6 do protokołu/.  

Andrzej Pacan- radny- Ile osób korzysta z pomocy OPS? 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- Wszystkie dane zostały  przedstawione 
w materiałach. W roku 2015 z różnych form pomocy skorzystało 1688 rodzin. 

Ryszard Starus- radny- Czy zajmujecie się również bezdomnymi? 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- Tak. Mamy  pod opieką 28 osób 
bezdomnych. Pracownicy udzielają specjalistycznego poradnictwa, motywują do 
podejmowania działań w kierunku przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Mamy 
pod opieką jednego bezdomnego we Wrocławiu, któremu również opłacamy dach nad 
głową w noclegowniach. 

 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 4 

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 
wśród nieletnich. 
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Tadeusz Brola- Komendant Straży Miejskiej- przedstawił informację na temat 
bezpieczeństwa w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród 
młodzieży /załącznik nr 7 do protokołu/. 

Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałami na temat bezpieczeństwa w gminie 
Opoczno ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich 
przygotowanymi przez Prokuraturę Rejonową w Opocznie /załącznik nr 8 do 
protokołu/, Komendę Powiatową Policji  w Opocznie /załącznik nr 9 do protokołu/ 
oraz Sąd Rejonowy w Opocznie /załącznik nr 10 do protokołu/. 

Renata Gabryś- radna- Młodzież zgłosiła się do mnie z prośbą, aby Straż Miejska 
zwróciła uwagę na mężczyznę, który obnaża się pomiędzy garażami na osiedlu PKP. 
Odbywa się to mniej więcej ok. godz.14 wtedy kiedy dzieci i młodzież wracają do 
domu ze szkoły. 

Tadeusz Brola- Komendant Straży Miejskiej- Zwrócimy na to uwagę i skierujemy 
patrol na osiedle PKP w tych godzinach. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 5 

Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan zdrowotny 
dzieci/- informacja. 

Marek Ziębicki- Naczelnik Wydziału Oświaty- przedstawił informację na temat opieki 
zdrowotnej w Gminie Opoczno- stan zdrowotny dzieci, przygotowany przez Naczelną 
Pielęgniarkę oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Opocznie /załącznik nr 11 do 
protokołu/oraz przez Starostwo Powiatowe w Opocznie /załącznik nr 12 do protokołu/. 

Ryszard Starus- radny- Czy moglibyśmy na nowo zatrudniać lekarzy stomatologów w 
szkołach? 

Marek Ziębicki- Naczelnik Wydziału Oświaty- Oczywiście, ale nie ma chętnych 
stomatologów do pracy w szkole.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 6 

Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej w Opocznie. 

Tomasz Rurarz- Przewodniczący komisji- Ze sprawozdania Burmistrza wynika, że 
mamy do oddania jakieś pieniądze. O co chodzi? 
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Marek Ziębicki- Naczelnik Wydziału Oświaty- W zeszłym miesiącu zakończyła się 
kontrola z Urzędu Skarbowego. Nieprawidłowości są w Przedszkolu nr 8 oraz Zespole 
Szkół nr 2. Sprawa dotyczy nieposiadania przez dzieci orzeczeń o niepełnosprawności, 
które zostały uwzględnione przy staraniu się o subwencję oświatowe. Pieniądze 
musimy teraz zwrócić.  

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- My jako gmina robiąc sprawozdanie, musimy 
pokazywać skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Kwoty te są pokazywane 
w wykonaniu budżetu. Jesteśmy zobowiązani wyliczyć różnicę pomiędzy stawką 
ogłoszoną przez Ministerstwo Finansów, a stawką ustalaną przez Radę. Jak Państwo 
wiecie nasze stawki są sporo niższe od górnych stawek ogłaszanych przez 
Ministerstwo. Tą różnicę jesteśmy zobowiązani pokazywać w sprawozdaniu. Problem 
polega na tym, że do systemu ustalania górnych stawek, który wyliczany jest za 
pomocą programu błędnie zostały naniesione górne stawki podatków i stąd program 
zaniżył te skutki. Tak działo się w 2013 roku, co ma wpływ na subwencję 
wyrównawczą w 2015 roku oraz w 2014 co jest skutkiem obniżenia na rok 2016. 
Wynikło to z kontroli RIO. Subwencję wyrównawczą z 2015 roku będziemy musieli 
zwrócić, a jeżeli chodzi o rok 2016 będzie korekta subwencji wyrównawczej, także w 
następnych miesiącach będziemy otrzymywać mniejsze kwoty. Jeszcze nie mamy tego 
zapisanego w budżecie, ponieważ nie ma decyzji. 

1) Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 
ciepłowniczych i gazowniczych- stan obecny i plany na przyszłość. 

 Radni zapoznali się z materiałami przygotowanymi przez PGE Dystrybucja 
S.A. na temat urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie 
administracyjnym urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 13 do protokołu/, 
Polską Spółkę Gazowniczą na temat stanu sieci gazowej w Opocznie /załącznik nr 14 
do protokołu/ oraz Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie /załącznik nr 15 do 
protokołu/ na temat sytuacji techniczno- ekonomicznej ZEC. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

2) Zaopiniowanie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 16 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na 
lata 2016-2018. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 17 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

c) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w 
Opocznie. 

Edyta Krzysztofik-  Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności- 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 18 do protokołu/. 

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

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za 
inkaso na terenie Gminy Opoczno. 

Iwona Susik- Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/. 

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

e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką w § 1.1 „Wyraża się zgodę na 
wydzierżawienie dla Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Słoneczne przy ul. 
Partyzantów 63 A, B, C, po 1/3 dla każdej ze wspólnot, na okres 15 lat 
nieruchomości gruntowej położonej w obr. 10m. Opoczno oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki Nr 498/2 o pow. 0,0693 ha zlokalizowane przy ul. Partyzantów, 
będącej własnością Gminy Opoczno, uregulowane w księdze wieczystej KW PT 
10/00024516/9 z przeznaczeniem pod plac zabaw oraz otwarta siłownię.” /załącznik nr 
20 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

f) zmiany Uchwały Nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 
listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy 



6 
 

Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.” 

Edyta Krzysztofik- Kierownik zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności- 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 21 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

g) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Bukowiec Opoczyński  na lata 
2016-2026. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  22 do protokołu. W związku z tym, że 
Radni otrzymają Plan Odnowy miejscowości Bukowiec Opoczyński w późniejszym 
terminie Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

h) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wola Załężna na lata 2016-2026. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  23 do protokołu. W związku z tym, że Radni 
otrzymają Plan Odnowy miejscowości Wola Załężna w późniejszym terminie 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

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

Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- przedstawiła warianty opłat za śmieci 
/załącznik nr 24 do protokołu/. 

Tomasz Rurarz- Przewodniczący komisji- Czy uruchomienie RIPOK wpłynie na 
obniżenie kosztów? 

Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Na poprzednich komisjach obecny był 
Prezes PGK i stwierdził jednoznacznie, że uruchomienie RIPOK nie będzie miało 
znaczącego wpływu na obniżenie kosztów. Poczyniliśmy błąd zaniechania, ponieważ 
od 2013 roku nie wprowadziliśmy żadnej korekty w opłatach za śmieci.  

Tomasz Rurarz- Przewodniczący komisji- Dlaczego taka duża rozbieżność  kwotowa 
między 2013 rokiem, a 2014? To jest prawie 25%. 

Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Przetarg na wywóz nieczystości z terenu 
gminy jest przetargiem nieograniczonym, robionym zgodnie z procedurami unijnymi. 
Jest to usługa do której mają dostęp nie tylko firmy polskie, ale także firmy zachodnie. 
Wzrost pomiędzy 2013r., a 2014r. uzasadniony był wtedy podatkiem, szczegółów nie 
znam. Kwotę jaką podał w przetargu PGK była najniższa w  porównaniu z inną firmą 
pomimo uwzględnienia już w nim podatku od składowisk. 
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Wiesław Turek-radny- Chciałbym, abyśmy nie używali określenia podwyżka. My 
dostosowujemy ceny odbioru śmieci do kosztów wynikających z przetargu. Konkluzja  
rozmów z Komisji Budżetowej była taka, aby dostosować cenę za odbiór według 
propozycji jaką przedstawił Urząd, a zająć się zmianą systemu od nowego roku. 

Komisja przyjęła do wiadomości 7 wariantów, do projektu uchwały w sprawie: 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 

Komisja głosowała wariant IV następująco: za-1, przeciw- 1, wstrz.- 3. 

Komisja głosowała wariant V z poprawką dot. grupy powyżej 5 osób- 30 zł 
następująco: za -2, przeciw- 0, wstrz.-2. 

Komisja opowiedziała się za wprowadzeniem od stycznia 2017r. nowych zasad 
ustalenia stawki opłaty za śmieci, opartych na rozbiciu gospodarstw domowych w 
zależności od liczby mieszkańców- WNIOSEK.  

j) uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/. 

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

k) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 26 do protokołu/. 

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

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

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

Tomasz Rurarz- Przewodniczący komisji- Dlaczego z WPF wypadła przebudowa ul. 
Działkowej? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- W tym roku zdecydowaliśmy się na ulicę Staszica. 
Jeżeli chodzi o ul. Działkową to decyzja należy do Burmistrza. 
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Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

m) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

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

Komisja głosami: za -2, przeciw-0, wstrz-3, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 

Ad. pkt.7 

Zapytania i wolne wnioski. 

Renata Gabryś- radna- prosi o kosze na śmieci na Osiedlu Ustronie w okolicy boiska. 

Andrzej Pacan- radny- w imieniu mieszkańców prosi o postawienie tablicy 
informacyjnej z nazwą miejscowości „Bielowice” na odcinku drogi od Mroczkowa w 
stronę Bielowic /od Jaziej Góry/. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 10.00. 

 

Protokołowała                                                    Przewodniczący Komisji 

Alicja Firmowska                                           do Spraw Rodziny, Młodzieży  

Bogumiła Kędziora                                              i Kultury Fizycznej  

                                                                                Tomasz Rurarz 


