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PROTOKÓŁ  NR 10/16 

z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

w dniu 24 października 2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - 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 miesiąca czerwca, lipca, sierpnia i września 2016 roku. 
2. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
3. Stawki podatkowe na rok 2017. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 

Robert Grzesiński- 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- 5, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – proszę Panią Inspektor d/s Obsługi Prawnej, 
aby wyjaśniła wszystkim zebranym, czy Komisja może obradować w składzie 5 osobowym 
ze względu, że nie ma z nami Pani Renaty Gabryś. 

Justyna Małachowska – Inspektor d/s Obsługi Prawnej - § 68 statutu gminy mówi iż Komisje 
Rady Miejskiej nie mogą liczyć mniej niż 6 osób. Pani radna Renata Gabryś zmarła 7 
października. Wówczas terminy Komisji były już ustalone. Kontaktowaliśmy się z organem 
nadzoru czyli Wojewodą, czy posiedzenie Komisji w takiej sytuacji będzie prawomocne. 
Wydział Prawny Wojewody nie widział przeciwwskazań, aby Komisja obradowała. Śmierć 
jest sytuacją wyjątkową, nadzwyczajną. 

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji –  chciałbym prosić Państwa, abyśmy uchwałę 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny przyjęli do wiadomości ze 
względu na fakt, iż do naszego składu dołączy Pan Tomasz Rurarz. Chciałbym, aby każdy z 
radnych miał szansę wypowiedzieć się w tej kwestii. 
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Ad.pkt.1 

Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca, lipca, sierpnia i września 2016 roku.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw Rodziny, 
Młodzieży i Kultury Fizycznej  Nr 6/16 z dnia 27.06.2016r., Nr 7/16 z dnia 05.07.2016r., Nr 
8/16 z dnia 24.08.2016r. oraz Nr 9/16 z dnia 21.09.2016r. 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 czerwca. 

Komisja głosami: za-5, 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-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 7/16       
z dnia 5 lipca 2016r. 

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

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 8/16        
z dnia 24 sierpnia 2016r. 

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

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 9/16            
z dnia 21 września 2016r. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – chciałbym poprosić o chwilę przerwy, abyśmy z 
Wydziałem Promocji mogli zaprezentować Państwu nasze nowe logo. Będzie to w formie 
kilkuminutowego filmu. 

Andrzej Śliwka – Doradca Burmistrza ds. Mediów i PR –  zaprezentował nowe logo Gminy 
Opoczno. 

Ad.pkt.2 

Informacja na temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

Edyta Krzysztofik- Kierownik ZSSiOL – przedstawiła informację na temat realizacji 
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Anna Pręcikowska – Skoczylas – Zastępca Dyrektora ZSS nr 3 w Opocznie – ZSS nr 3 w 
Opocznie od lat współpracuje ze szkołą w czeskim Opočnie. Organizujemy wspólne wyjazdy 
wakacyjne – raz w Polsce, a raz w Czechach. W tym roku obóz odbył się w Polsce w 
miejscowości Dąbki nad morzem. Wzięło w nim udział 46 dzieci tj. 28 uczniów z ZSS nr 3         
i 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w czeskim Opočnie. Celem naszego obozu było 
pokazanie uczniom jak spędzać czas wolny bez wszelkich używek. Odwiedziliśmy wiele 
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ciekawych miejsc m.in. Koszalin, Kołobrzeg, Darłowo, park Edukacji i Rozrywki Leonardia 
w Krupach. Ponadto organizowane były konkursy, zabawy i festiwale piosenki obozowej, 
harcerskiej i szantowej. Przeprowadzaliśmy również zajęcia z profilaktyki uzależnień. 
Całkowity koszt organizacji obozu wyniósł 41.859,22 zł. Wysokość udzielonego wsparcia to 
35.000 zł. Za wszelką pomoc w imieniu swoim, dzieci oraz rodziców bardzo dziękuję. 

Wiesław Turek – radny – chciałbym prosić, aby w sprawozdaniu uwzględnić czy pieniądze 
przeznaczone na profilaktykę alkoholową nie są przeznaczane na jakieś inne cele np. na sport. 
Jak jest typowana młodzież do uczestnictwa w takich wakacjach? 

Anna Pręcikowska – Skoczylas – Zastępca Dyrektora ZSS nr 3 w Opocznie –  w naszej 
szkole mamy wytyczone kryteria na podstawie których kwalifikujemy dzieci do takiego 
wypoczynku. W pierwszej kolejności są to dzieci z rodzin patologicznych, potrzebujących 
wsparcia. 

Andrzej Pacan – radny – pamiętajmy, że program profilaktyki alkoholowej nie powinien być 
kierowany wyłącznie do dzieci z rodzin uzależnionych. Mówimy tu o profilaktyce, czyli 
zapobieganiu. Powinien on obejmować także dzieci, które mają szczególne osiągnięcia w 
nauce lub sporcie. 

Wiktor Biernacki – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – nasze Towarzystwo zorganizowało 
pobyt dla grupy 35 dzieci w wieku od 8 do 16 lat pochodzących z rodzin o niskim statusie 
społecznym i ekonomicznym w Zakopanem. Kwalifikowaniem dzieci do wypoczynku 
letniego zajął się Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Podczas wypoczynku dzieci brały 
udział w licznych wycieczkach. Odwiedziły m.in. skocznię narciarską, Tatrzański Park 
Narodowy, Krupówki, Gubałówkę oraz Kraków. Całkowity koszt to 16.725 zł. Wysokość 
dofinansowania to 13.500 zł. W imieniu dzieci biorących udział w zorganizowanym 
wypoczynku bardzo dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie. 

Urszula Wiktorowicz – Dyrektor SP w Bielowicach – nasza szkoła również zorganizowała 
wakacje dla 65 dzieci z rodzin patologicznych, półsierot oraz dzieci szczególnie 
uzdolnionych. Miejscem wypoczynku była Bukowina Tatrzańska. W czasie pobytu dzieci 
uczestniczyły w różnych zabawach, zawodach sportowych oraz zajęciach o tematyce 
profilaktycznej z udziałem funkcjonariuszy miejscowej policji. Całkowity koszt kolonii 
wyniósł 87.380 zł. Wysokość udzielonego wsparcia to 13.500 zł. za które serdecznie 
dziękujemy. 

 Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – w imieniu członków Komisji Rodziny 
serdecznie dziękujemy za starania i zaangażowanie w organizację wyjazdów dla dzieci. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

Ad.pkt.3  

 Stawki podatkowe na rok 2017. 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła informację na temat stawek 
podatkowych na rok 2017 /załącznik nr 5,6,7 do protokołu/. 

Wiesław Turek – radny – jakie skutki dla przyszłorocznego budżetu będą miały te stawki? 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – co do podatku od środków transportowych w osobach 
prawnych jest to 180 tys. zł, a osobach fizycznych 442 tys. zł. W podatku od nieruchomości 
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od osób prawnych to kwota 2 mln 390 tys. zł, a od osób fizycznych 1 mln 718 tys. zł. W 
podatku rolnym będzie to kwota ok. 200 tys. zł. 

Wiesław Turek – radny –  czy w związku z tym będzie więcej dochodu z tytułu podatku w 
przyszłym roku? 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL –utrzyma się na tym samym poziomie. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

Ad. pkt. 4  

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2015/16 oraz wyniki 
egzaminów zewnętrznych. 

Radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział Oświaty. Materiał 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

B) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy 
Opoczno, 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno /załącznik 
nr 5 do protokołu/. 

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

b) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze 
Gminy Opoczno, 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno 
/załącznik nr 6 do protokołu/. 

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

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno, 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno /załącznik nr 7 do 
protokołu/. 

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

d) uchylenia uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 
2016 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu roku 2016, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: 
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zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2016 /załącznik 
nr 9 do protokołu/. 

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

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029, 

Komisja nie otrzymała materiału ze względu na trwające prace nad nim. 

f) zmiany w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Opoczno na rok 2016 /załącznik nr 10 do protokołu/. 

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

g) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekty uchwał w sprawie  
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno /załącznik do protokołu nr 11 i 12/. 

Wiesław Turek – radny – czy w międzyczasie zmieniła się ustawa? Kiedy pracowaliśmy nad 
uchwałą obowiązującą obecnie, sugerowaliśmy się wytycznymi obecnego rozporządzenia. 
Czy wszystkie gminy w Polsce będą musiały zmieniać teraz sposób poboru opłat za odpady 
komunalne? Czy tylko nasza uchwała została zakwestionowana? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ –  ustawa się nie zmieniła. Wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązuje wszystkich. 

Wiesław Turek – radny –rozumiem, że wszystkie gminy obligatoryjnie muszą zmienić sposób 
pobierania opłat? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ –  tak. 

Wiesław Turek – radny – dlaczego nie uwzględniliście propozycji, aby pobierać opłatę od 
gospodarstwa? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ –   ponieważ naszym zdaniem jest to nie 
sprawiedliwe. Jedna osoba płaciłaby wtedy podobną stawkę jak,  pięcioosobowa rodzina. 

Wiesław Turek – radny – corocznie ginie nam w deklaracjach kilka tysięcy ludzi. Gdybyśmy 
naliczali opłatę od gospodarstwa, cała sytuacja byłaby jasna. Wiemy ile mamy gospodarstw. 
Czy robiliście taką symulację, jak by to wyglądało od gospodarstwa? Jak robiliśmy analizę 
parę miesięcy temu to tych gospodarstw jedno i dwuosobowych było najwięcej. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ –  nie robiliśmy analizy od gospodarstwa. Jak 
wytłumaczyć ludziom, którzy mieszkają sami, że mają płacić tyle, co siedmioosobowa 
rodzina? 
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Michał Konecki – Prezes PGK -  jeżeli zbieramy śmieci od gospodarstwa gdzie jest siedem 
osób, to oczywiście śmieci jest więcej. Przekłada się to później na inne koszty. Do 2025 roku 
musimy wprowadzić segregację w 50%. Musimy się zacząć powoli do tego przygotowywać. 
Moim zdaniem wariant pierwszy jest lepszy. Stworzyliśmy warianty, aby była możliwość 
wyboru. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ –  jeżeli Państwo radni sobie życzą to 
możemy przygotować jeszcze wariant trzeci uwzględniający opłaty od gospodarstwa 
domowego. 

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – skupmy się na obecnych wariantach. 

Andrzej Pacan – radny – jeżeli chodzi o kolejne warianty to moim zdaniem zróżnicowanie na 
wieś i miasto nie jest potrzebne. Proszę tylko o to, aby w takiej sytuacji również na wsi  
śmieci były odbierane 2 razy. Od kilku lat proszę również o obniżenie kosztów wywozu 
nieczystości na terenach, gdzie mieszkańcy nie mają kanalizacji nie z własnej winy.  

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – proszę Pana Naczelnika o przygotowanie 
trzeciego wariantu z uwzględnieniem głosów z sali, czyli od gospodarstwa domowego.  

Wiesław Turek – radny – moim zdaniem metoda od gospodarstwa domowego byłaby 
najwłaściwsza. Zróżnicowanie następuje przy kilogramie i kosztach przerobu, ale to są 
ułamkowe części. Może jak zrobimy analizę to ta metoda okaże się najbardziej sprawiedliwa. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – jeśli chodzi o stawkę od gospodarstwa to 
nie będzie to sprawiedliwe rozwiązanie. 

Michał Konecki – Prezes PGK – postaram się dziś popracować nad tym zagadnieniem            
i przedstawić Państwu jeszcze inne opcje. 

Komisja głosami: za - 0, przeciw – 0, wstrz.  – 5 przyjęła do wiadomości WARIANT I w 
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 

Komisja głosami: za - 0, przeciw – 0, wstrz.  – 5 przyjęła do wiadomości WARIANT II w 
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 

h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Opoczno, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno /załącznik 
nr 13 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 0, przeciw – 0, wstrz.  – 5 przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
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i) powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie związanym z 
korzystaniem z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach 
komunalnych położonych przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie związanym z korzystaniem z 
cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych 
położonych przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie /załącznik nr 14 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz – 1  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

j) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
Regulaminu Cmentarzy Komunalnych /załącznik nr 15 do protokołu/. 

Wiesław Turek – radny – kto jest autorem Regulaminu? Moim zdaniem jest bardzo 
chaotycznie napisany.  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ –  autorem jest Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Staraliśmy się, aby pogrupować to 
tematycznie. 

Komisja głosami: za - 0, przeciw - 0, wstrz – 4 przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

k) przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 
2014 – 2020”, 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 
2020” /załącznik nr 16 do protokołu/. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi załącznik do 
protokołu z sesji Nr XXV/2016 z dnia 28 października 2016r. 

Wiesław Turek – radny – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ściśle wiąże się z procesem 
rewitalizacji. Jeśli chodzi o rewitalizowaną cześć miasta i jej możliwościami podpięcia do 
sieci ciepłowniczej to często pojawia się pytanie jaką metodę do jakiego obszaru wybrać. 
Przy tej okazji zastanawiam się czy nie można wykonać wewnętrznego projektu, który 
uwzględniłby możliwości i nadał pewne kierunki do inwestowania przy ochronie powietrza. 
Po prostu na mapce zaznaczyć obszar gdzie możliwe jest pod względem ekonomicznym          
i technicznym doprowadzenie ciepłociągu. Taki dokument byłby pomocny nie tylko przy 
rewitalizacji, ale również przy sięganiu po środki z WIOŚu. 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – my wiemy, jakie są potrzeby i zamierzenia w 
sprawie ocieplenia tej części miasta. Od szeregu lat wskazujemy ZEC - owi w jakim kierunku 
ma iść. ZEC nie jest zainteresowany naszymi sugestiami i nie zlecił opracowania 
dokumentacji technicznej. 



8 
 

Wiesław Turek – radny – przy programie rewitalizacji zwróciłem się do ZECu o 
przygotowanie materiału w sprawie gazyfikacji i poprawy jakości powietrza. Pan z ZEC miał 
przygotować informację. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – ZEC przystąpi do sporządzenia planu  kiedy będzie 
określona grupa chętnych mieszkańców. 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – zbierając deklaracje od mieszkańców 
składaliśmy wnioski do ZEC, ale nikt nie zareagował. Jeśli chodzi o gazyfikacje, to plan jest 
określony. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wszystko jest opisane i uwzględnione. 

Andrzej Pacan – radny -  na ulicy Staromiejskiej jest dużo mieszkań bez dostępu do gazu. Czy 
ze strony Urzędu jest jakaś inicjatywa, aby dążyć do ich podłączenia? Czy jest chęć 
współpracy Urzędu z ZECem? 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – jeśli chodzi o stare zasoby komunalne to będzie 
ciężko się dogadać, ponieważ mieszkają tam ludzie, których nie stać, aby płacić rachunki za 
ogrzewanie. Poczyniliśmy starania, aby podłączyć Staromiejską 39, ale jest tam konflikt, 
ponieważ część mieszkańców chce się podłączyć, a część nie. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – jeśli chodzi o temat odlewni to mieliśmy delegację 
mieszkańców w Urzędzie. Instytucją, która może podjąć działania w tej sprawie, jest 
Starostwo. My z naszej strony wykonaliśmy badania gleby oraz powietrza, aby potwierdzić 
fakt, że odlewnia truje. Starostwo zaniechało wszelkich działań. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

l) wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy „Opoczno – Januszewice” Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Opoczno, 

Tomasz Milczarek – Asystent Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy „Opoczno – Januszewice” Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Opoczno /załącznik nr 17 do protokołu/. 

Wiesław Turek – radny – jak wpłynie przyjęcie uchwały na proces odrolnienia gruntów? 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – są to odrębne procedury niezależne od siebie.  

Andrzej Pacan – radny – Czy ten grunt należy do Januszewic? 

Tomasz Milczarek – Asystent Burmistrza – obecnie tak, ale staramy się, aby włączyć teren do 
miasta. Będą w tej sprawie konsultacje społeczne. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

m) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, 
Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno, 
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Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM - przedstawił projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia 
zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli 
mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha 
Kossaka z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Opoczno /załącznik nr 18 do protokołu/. 

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

n) rozpatrzenia uwagi, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja 
Kopernika, Wojciecha Kossaka, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM - przedstawił projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia 
uwagi, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli 
mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha 
Kossaka /załącznik nr 19 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 0, przeciw – 3, wstrz. – 1 negatywnie zaopiniowała uwagę do 
projektu. 

Przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: 
Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciech Kossaka. 

o) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

p) ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i 
Usług, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

q) ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

r) ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 
Samorządu, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

s) ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

t) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

u) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

v) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Ad. pkt. 5 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – w materiałach otrzymaliśmy projekt uchwały 
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa dla pani Ewy Bąkowskiej. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz.- 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie nadania honorowego obywatelstwa dla pani Ewy Bąkowskiej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – proszę o dyskusję w sprawie nadania nazwy 
dla nowego ronda. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – na razie nie będziemy podejmować uchwały w tej 
sprawie, ponieważ przeprowadzane będą konsultacje społeczne. W imieniu Burmistrza proszę 
o zapoznanie się z informacjami, które Państwo otrzymaliście w tej sprawie. 

Wiesław Turek – radny – czy ankieta będzie wiążąca dla Burmistrza? 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – to będzie na zasadzie sondażu i państwo 
podejmiecie ostateczną decyzję. 
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Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – proszę o przeanalizowanie, czy istnieje 
możliwość wygospodarowania w budżecie gminy środków na utworzenie gabinetów 
pielęgniarskich w szkołach. 

Dodatkowe materiały, jakie otrzymali Radni stanowią załącznik nr 29, 30, 31, 32, 33, 34 do 
protokołu.   

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.45. 

 

 

 

Protokołowała                                                    Przewodniczący Komisji 

Alicja Firmowska                                           do Spraw Rodziny, Młodzieży  

Bogumiła Kędziora                                              i Kultury Fizycznej  

                                                                                Robert Grzesiński 

 

 


