PROTOKÓŁ NR 8/16
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
w dniu 26 sierpnia 2016r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik 2 do protokołu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca 2016r.
2. Założenia organizacyjne i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny 2016/2017.
3. Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2016 roku – realizacja zadań
inwestycyjnych.
4. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016r. w ujęciu na poszczególne
organizacje.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. 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 - 8, przeciw - 0, wstrz.- 0 przyjęła przedstawiony porządek
posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca 2016r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej Nr 6/16 z dnia 27 czerwca 2016r. i Nr
7/16 z dnia 12 lipca 2016r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak
również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z miesiąca czerwca.
Komisja głosami: za - 8, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 6/16 z dnia 27 czerwca 2016r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z miesiąca lipca.
Komisja głosami: za - 8 przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 7/16 z dnia 12 lipca 2016r.
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Ad. pkt.2
Założenia organizacyjne i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny
2016/2017.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 4
do protokołu /.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Rozumiem, że na 2 września już nie będzie w
szkołach remontów?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Nie powinno być, nie przewidujemy.
Naprawy i usterki będą w ciągu roku, ale remonty nie.
Robert Grzesiński – radny – Jest silna potrzeba większej współpracy z Komisją
Bezpieczeństwa. Mówię chociażby pod kątem ZSS Nr 1. Na bezpieczeństwie nie
można oszczędzać.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2016 roku – realizacja zadań
inwestycyjnych.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie / załącznik nr 16 do
protokołu z sesji XXIII/16 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29.08.2016r./
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Ad. pkt. 4.
Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016r. w ujęciu na poszczególne
organizacje.
Katarzyna Sudzius-Bobrek – Inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła sprawozdanie / załącznik nr 5 do protokołu /.
Anna Wolowska – radna – Jakie wykształcenie jest niezbędne do bycia członkiem
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
Katarzyna Sudzius-Bobrek – Inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności – To pytanie do Sekretarza MKRPA. Komisja liczy 15 osób, z różnych
profesji.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Decyzję o powołaniu podejmuje Burmistrz.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich – wydatki.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
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B) Zaopiniowanie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
21 marca 2014r,
Magdalena Nowacka – Księgowa MPK Sp. z o.o. w Opocznie - przedstawiła projekt
uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 9, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) określania zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek
opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i
Przestrzegania Prawa – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 9, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia
wysokości opłat i sposobu ich pobierania,
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła projekt
uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 9, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) zmiany statutu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie,
Katarzyna Derewęda – Jankowska – p.o. Dyrektora Krytej Pływalni „Opoczyńska
Fala”- przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz. - 1, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/225/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie gminy Opoczno,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 11 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 8, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju 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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g) przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy
Opoczno,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 13 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 8, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) zmiany uchwały Nr X/76/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych,
Janusz Mlonka - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – przedstawił projekt
uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /.
Robert Grzesiński – radny – Studzienki kanalizacyjne są niedrożne, pozapychane np.
liśćmi.
Janusz Mlonka - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Jeśli chodzi o
kanalizację sanitarną to są harmonogramy prac, sukcesywnie dokonujemy
czyszczenia, również na zgłoszenie mieszkańca. Kanał deszczowy jest dwa razy w
roku czyszczony.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Proszę o interwencję w związku z tym,
że na ul. Skłodowskiej między blokami 12 i 14 zapada się teren przy studzienkach
kanalizacyjnych. Proszę nie kopać już ul. Skłodowskiej, nawierzchnia jest bez przerwy
wycinaka i naprawiana.
Janusz Mlonka - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Te wykopki dotyczą
kanału deszczowego. Mamy umowę z Urzędem na konserwację kanalizacji
deszczowej na kwotę 59 tys. zł na rok. Zapadanie terenu powodują ubytki wody i
piachu. Według mnie powinny być renowacje bez wykopowe.
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS w Opocznie – sygnalizuje poważne
problemy w związku z tym, że w okresie intensywnych opadów deszczu od strony ul.
Kopernika jest ogromny fetor, uniemożliwiający pracę.
Janusz Mlonka - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Wejdziemy w
kontakt z Sanepidem.
Anna Wolowska – radna – Czy sprawa Pani Krystyny Wieruszewskiej z Woli Załężnej
jest już zakończona?
Janusz Mlonka - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Zaproponowaliśmy
szereg rozwiązań, na które Pani nie wyraża zgody.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) zaniechania realizacji inwestycji,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 15 do
protokołu /.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 1, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 16 do
protokołu/.
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Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 17 do
protokołu /.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury
Fizycznej,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
m) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
n) powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
o) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Ad. pkt. 6.
Zapytania i wolne wnioski.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem nadesłanym przez Prezydenta miasta
Dąbrowa Górnicza / załącznik nr 22 do protokołu / oraz Burmistrza miasta Jarosławia
/ załącznik nr 23 do protokołu / w sprawie podjęcia uchwał dotyczących poprawy
jakości powietrza, a także z pismem Pana Janusza Tosiek w sprawie nadania nazwy
dla ronda na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Biernackiego / załącznik nr 24 do
protokołu /.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji podziękował i zakończył
posiedzenie Komisji.
Czas trwania komisji 10.00-11.10
Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
Protokołowała:

Eugeniusz Łączek
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Bogumiła Kędziora
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