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PROTOKÓŁ NR 6/16 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
w dniu 27.06.2016r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik 1a do protokołu. 
Lista  obecności zaproszonych gości  stanowi załącznik 1b do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w kwietniu i maju 2016r. 
2. Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym                            

w roku 2015. 
3. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2015. 
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 w porządku posiedzenia 
/załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 
 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 

 
Ad.1.   

Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w kwietniu i maju 2016r. 
 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 4/16 z dnia 20.04.2016r. i Nr 5/16 z dnia 
11.05.2016r. 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 protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca kwietnia. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 4/16 z dnia 20 kwietnia 2016r. 

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

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 5/16 z dnia 11 maja 2016r. 
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Ad. 2. 
Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym                                  

w roku 2015.  
 
a) Muzeum Regionalne w Opocznie 

Adam Grabowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego - przedstawił sprawozdanie                           
z wykonania budżetu Muzeum Regionalnego w Opocznie /załącznik do wykonania 
budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej                            
w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie oceniła wykonanie 
budżetu Muzeum Regionalnego w Opocznie za rok 2015.  

 
b) Miejski Dom Kultury w Opocznie  

Zdzisław Miękus - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - przedstawił sprawozdanie                        
z wykonania budżetu Miejskiego Domu Kultury w Opocznie /załącznik do wykonania 
budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej                            
w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie oceniła wykonanie 
budżetu Miejskiego Domu Kultury w Opocznie za rok 2015.  

 
c) Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie  

Katarzyna Wrzosek - Księgowa Miejskiej Biblioteki Publicznej - przedstawiła 
sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie 
/załącznik do wykonania budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do protokołu z XXII 
sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie oceniła wykonanie 
budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie za rok 2015.  

 
d) Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”  

Bożena Pec – Księgowa Krytej Pływalni „Opoczyńska fala”- przedstawiła 
sprawozdanie z wykonania budżetu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie 
/załącznik do wykonania budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do protokołu z XXII 
sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie oceniła wykonanie 
budżetu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie  za rok 2015.  

 
Ad. 3. 

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2015. 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła informację na temat wykonania budżetu 
Gminy za rok 2015 / załącznik do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja przyjęła wykonanie budżetu Gminy za rok 2015 do wiadomości.  
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Ad.4. 
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 
 
A) Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2015r. 

Sprawozdanie finansowe Spółki MPK za 2015r. stanowi załącznik nr 3a do protokołu. 
Sprawozdanie finansowe Spółki ZGM za 2015r. stanowi załącznik nr 3b do protokołu. 
Sprawozdanie finansowe Spółki PGK za 2015r. stanowi załącznik nr 3c do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania finansowe za 2015 rok Spółek: 
MPK, ZGM i PGK. 

 
B) Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych. 
Informacja na temat stanu sanitacji Gminy Opoczno stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację nt. stanu sanitacji Gminy 
Opoczno. 

 
C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

 
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy 

Opoczno za 2015 rok. 
Barbara Bak - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 5 do 
protokołu /. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

b) udzielenia absolutorium dla Burmistrza Opoczna. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

c) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2016-2018. 

Tomasz Łuczkowski - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 7 
do protokołu /. 

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

 
d) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /. 

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

 
e) zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 

Opoczno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 
Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /. 
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Komisja głosami: za - 8, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
f) uchylenia uchwały Nr XX/204/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                 

26 kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                             
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /. 

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

 
g) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                       
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Ostatnio stało się modne mycie samochodów 
szkodliwymi środkami pod garażami. Uważam, że należałoby doprecyzować w § 3,  
że mycie samochodu dopuszcza się jedynie na własnej posesji. Proszę sprawdzić, czy 
jest możliwość powrotu do zapisu z uchwały z 2013r.  
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                       
i Ochrony Środowiska – Przeanalizujemy do sesji.  

Komisja przyjęła do wiadomości / za przyj. do wiad.: za - 7, przeciw - 0, wstrz – 
0/, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
h) uchylenia uchwały Nr XX/205/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                   

26 kwietnia 2016r. w sprawie 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 12 do protokołu /. 

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

 
i) 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 13 do protokołu /. 

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

 
j) określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości 

stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno. 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                             
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /. 
Wiesław Wołkiewicz – radny – Proszę, by teren targowicy zwierzęcej /przy Stadionie/ 
wysypać kruszywem.  
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Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                             
i Ochrony Środowiska - Przy ul. Szewskiej jest bardzo dużo miejsca, a tam są bardzo 
dobre warunki, ale handlujący nie chcą się tam przenieść. Istnieje możliwość 
poprawienia sobie warunków.  
Barbara Wacławiak – Zastępca Przewodniczącego - Może teren wyłożyć płytami 
chodnikowymi z odzysku? 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                             
i Ochrony Środowiska - Tych płyt jest niedużo. Koszt położenia asfaltu byłby zbieżny 
z położeniem płyt, a płyty będą się kruszyć. Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
położenie nawierzchni asfaltowej.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Myślę, że tłuczeń to najtańszy i najlepszy materiał. 

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

 
k) Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Opocznie 

przy ul. 17-stycznia. 
Komisja nie otrzymała projektu uchwały ze względu na trwające prace nad 

dokumentem. 
 

l) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
Gminy Opoczno. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  15 do protokołu.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

m) uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016-2020. 
Anna Sady - pracownik Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy Europejskich - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 16 do protokołu, dokument Strategii jest 
załącznikiem do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2016r. /. 

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

 
n) oceny aktualności studium i planów miejscowych w Gminie Opoczno. 

Jacenty Lasota - Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt uchwały                      
/ załącznik nr 17 do protokołu /. 

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

 
o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach. 
Jacenty Lasota - Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt uchwały                  
/ załącznik nr 18 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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p) rozpatrzenia uwag, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części 
miasta Opoczno. 

Jacenty Lasota - Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt uchwały                          
/ załącznik nr 19 do protokołu /. 

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

 
q) powołania komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Opoczno. 

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

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 

r) zaniechania realizacji inwestycji. 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 21 do 
protokołu /. 

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

 
s) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno                                        

na lata 2016-2029. 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 22 do 
protokołu /. 

Komisja głosami: za - 6, 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 23 do 
protokołu /. 

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

 
u) zmiany uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 

2014r. w sprawie: ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 
Miejskiej w Opocznie. 

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

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 

D) Apel Rady Miejskiej w Opocznie do Prezydent Warszawy Pani Hanny 
Gronkiewicz-Waltz. 
Apel stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Komisja przyjęła propozycję Apelu do wiadomości. 
 

Dodatkowe materiały, jakie otrzymali radni stanowią załączniki nr 26 i 27 do 
protokołu.  
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Ad.5. 
 Zapytania i wolne wnioski. 
 
Wiesław Wołkiewicz – radny – Były problemy  z pozyskaniem terenu pod cmentarz? 
Czy te problemy istnieją nadal? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna - Nie. 
Tomasz Kopera – radny - Jak wygląda sytuacja z budynkiem po Policji? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna - Na obecną chwilę to budynek do 
dzierżawy.  
 
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 
posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 9.45 
 
 
 
 

       Przewodniczący Komisji  
Protokołowała                                 Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
 
Bogumiła Kędziora                                                Eugeniusz Łączek  
 
 
 
 


