PROTOKÓŁ NR 11/16
z posiedzenia
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 21 listopada 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 protokołu z miesiąca października br.
2. Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni
„Opoczyńska Fala”.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
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.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw Rodziny,
Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 10/16 z dnia 24 października 2016r .był wyłożony do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępny na sali obrad przed
rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej
z miesiąca października.
Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 10/16
z dnia 24 października 2016r.
Ad. pkt. 2
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Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni
„Opoczyńska Fala”.
Bożena Pec- Księgowa Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”- przedstawiła informację na
temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” /załącznik nr
3a do protokołu/.
Ryszard Starus – radny – chciałbym dopytać o korzystanie z basenu przez rodziny z kartą
„Dużej Rodziny”. Dlaczego rodzina 5 osobowa, w momencie kiedy np. dwójka dzieci jest
chora nie może skorzystać z wejścia na basen?
Bożena Pec- Księgowa Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”- ponieważ tak jest to ujęte w
uchwale.
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS – karta „Dużej Rodziny” wyrabiana jest w
placówce OPS. Do programu mogą przystąpić rodziny w których jest troje lub więcej dzieci,
które się uczą. Wtedy każda osoba z rodziny otrzymuje taką kartę. Chciałabym prosić o
informację z Krytej Pływalni, ile osób z kartą korzysta z pływalni.
Andrzej Pacan – radny – chyba w tym wszystkim nie chodziło o to, żeby całą rodziną
przychodzić, ale żeby pojedyncze osoby również mogły skorzystać z tego przywileju.
Bożena Pec- Księgowa Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”- postaram się na kolejną
komisje znaleźć tę uchwałę i sprawdzić wszystkie opcje.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – w jaki sposób jesteście w stanie
zweryfikować,ile osób jest w rodzinie?
Bożena Pec- Księgowa Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”- nie jestem w stanie tego
zweryfikować. Wpuszczamy wtedy całe rodziny, ale po większej stawce.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na 2017 rok.
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła informację na temat Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok /załącznik nr 4 do
protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3.
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
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Marianna Rożej – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – przedstawiła
informację /załącznik nr 5 do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny – jaka sytuacja jest obecnie w Wólce Karwickiej, Bielowicach i
Wygnanowie z bakteriami e-coli? Dlaczego, kiedy było zagrożenie we wrześniu, my
mieszkańcy nie byliśmy poinformowani o zagrożeniu?
Marianna Rożej – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – jeśli chodzi o sprawę
Wygnanowa to nie robiliśmy niepotrzebnej paniki. Naszym zdaniem przyczyna leżała po
stronie jednego z gospodarzy, który zainfekował przydomową studnię, która podłączona jest
do kanalizacji. Informowaliśmy wszystkich mieszkańców o sytuacji i nie wiem dlaczego Pan
o tym nie wiedział, bo dzwoniliśmy do wszystkich sołtysów. Obecnie nie ma żadnego
zagrożenia.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – chciałbym się zwrócić z prośbą do Pana
Prezesa PGK, aby nie łączyć przyłączy ze studniami na terenach wiejskich. Czy z Pani
punktu widzenia grozi nam powrót epidemii gruźlicy? Czy likwidacja oddziału chorób
płucnych była konsultowana z Panią?
Marianna Rożej – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej –
nie było to
konsultowane z sanepidem. Jestem wrogiem zamykania oddziałów zakaźnych. Pacjenci z
takimi schorzeniami umieszczani są później na oddziałach wewnętrznych. Uważam, że
problem będzie narastał. Zalecam również szczepienia.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – nie wiem dlaczego Pan sołtys nie otrzymał
informacji o sytuacji w Wygnanowie. Podjęliśmy szereg działań informacyjnych. PGK
zapewniło beczkowozy z wodą pitną. Cała akcja została przeprowadzona wzorcowo.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – chciałbym zapytać, czy wykonujecie w
sanepidzie badania wody w fontannach na obecność bakterii legionella. Bardzo proszę o
wykonywanie takich badań w okresie letnim.
Elżbieta Dudek – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie – przedstawiła
informację dotyczącą działalności Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu
opoczyńskiego /załącznik nr 6 do protokołu/.
Maria Fabianowska – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego; RZD Opoczno –
przedstawiła informację z prac Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie gminy
Opoczno /załącznik nr 7 do protokołu/.
Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałami przygotowanymi przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa /załącznik nr 8 do protokołu/, Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – filia w Białaczowie /załącznik nr 9 do protokołu/,
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Radomsku /załącznik nr 10 do protokołu/, Izbę
Rolniczą Województwa Łódzkiego /załącznik nr 11 do protokołu/ oraz Państwową Inspekcję
Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Opocznie /załącznik nr 11a do protokołu/.
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B) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia
komunalnego,
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt uchwały w
sprawie: przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia
komunalnego /załącznik nr 12 do protokołu/.
Robert Grzesiński – Przewodniczący komisji – Radny Grabski kiedyś już poruszał tą
sprawę i prosiłbym również, aby prócz oznaczeń umieszczać na uchwałach czy w innych
informacjach dla radnych, również adresy tych działek, aby każdy z radnych mógł pójść i
zobaczyć, o której działce jest mowa. Mam również uwagę dotyczącą Spółdzielni
Mieszkaniowej, która bardzo chętnie przekazuje gminie działki należące do ciągu
komunikacyjnego, ale jeśli chodzi o nieruchomość, którą gmina chce uzyskać pod jakąś
działalność np. skate parku to już niestety Spółdzielnia bardzo się liczy. Czy można w tej
uchwale wydzielić w postaci darowizny ciąg komunikacyjny?
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – jeśli chodzi o działki wymienione w
uchwale to one są już przejęte od spółdzielni, także nie ma możliwości wydzielenia. Jak
będzie podjęta uchwała możemy wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego o komunalizację.
Wiesław Turek – radny – czy teren przy dworcu kolejowym po prawej stronie jest
komunalizowany cały?
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – jest w użytkowaniu wieczystym
gminy. Na dzień dzisiejszy jest podpisana umowa na 2 lata z PKS na użytkowanie.
Andrzej Pacan – radny – co dalej z budynkiem dworca?
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – nie jest jeszcze przejęty, czekamy na
to. Miesiąc temu dostaliśmy pismo, że zmieniły im się wytyczne i na razie wstrzymują
przekazanie.
Wiesław Turek – radny- mam pytanie odnośnie terenu pomiędzy ul. Partyzantów i
dworcem. Czy można przeprowadzić analizę, czy da się połączyć parking dworca, Kauflandu,
przychodni, która się tam znajduje, odblokować osiedle „Za Wulkanem” i uporządkować
tamtejszy dziki teren?
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – tak, oczywiście przygotuję.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Różanna,
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt uchwały w
sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Różanna /załącznik nr
13 do protokołu/.
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Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – czy standardem jest, aby rada głosowała
cenę wyższą niż podał rzeczoznawca?
Ryszard Starus – radny – moim zdaniem różnica, która jest między tymi cenami, powinna
być pokryta przez radę sołecką.
Tomasz Rurarz- radny – podobna sytuacja była na ul. Zakątnej. Dziwi mnie, że na siłę
gmina będzie wykupywała ten teren.
Wiesław Turek – radny – w interesie społeczności i gminy jest, aby wykupić ten teren i aby
ta droga powstała. Koszt nie jest wielki.
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 1, wstrz – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z
wykonaniem zadania inwestycyjnego,
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z
wykonaniem zadania inwestycyjnego /załącznik nr 14 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
d) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2017” oraz „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017”,
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok /załącznik nr 4 do
protokołu/.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
e) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2017”,
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu
Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” /załącznik nr 4 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
f) zmian 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 15 do protokołu/.
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Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – martwią mnie w tym zestawieniu
oszczędności w związku z zielenią miejską.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – było zaplanowane 44 tys. zł na ten cel. Nie
wykorzystaliśmy wszystkich przeznaczonych pieniędzy, pomimo wykonanego planu.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
g) podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie: podjęcia
działań związanych z poprawą jakości powietrza /załącznik nr 16 do protokołu/.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – ostatnio z kolegami radnymi poruszaliśmy
temat oświetlenia hybrydowego. Nie ma to związku bezpośrednio z poprawą jakości
powietrza, ale przybliża nas do działań proekologicznych. Chciałbym poznać stanowisko
Pana Naczelnika i przy okazji porozmawiać o tym z Panem Burmistrzem.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – jeśli chodzi o oświetlenie hybrydowe, to
technika ta korzysta z naturalnych źródeł energii takich jak słońce czy wiatr. Wiąże się to z
ograniczeniem źródeł emisji zanieczyszczeń. Próbowaliśmy skorzystać z programów, które
oferowały dofinansowanie, ale niestety się nie udało. Moim zdaniem taki typ oświetlenia ma
rację bytu na wsiach, gdzie nie ma podłączonej sieci. W miastach raczej się to nie opłaca.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – wydaje mi się, że w gminach ościennych
ten typ oświetlenia się sprawdza. Może powinniśmy zaryzykować.
Wiesław Turek – radny – jeżeli nie stać nas na tego typu inwestycję to zróbmy chociaż kilka
lamp tak, aby ludzie poczuli się bezpieczniej.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna /załącznik nr 17 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. pkt. 4
Zapytania i wolne wnioski.
Ryszard Starus – radny- Zjazd z drogi wojewódzkiej przy ulicy Inowłodzkiej na obwodnicę
jest bardzo źle oznaczony. Łatwo można go ominąć. Proszę o poprawę oznakowania lub
dodatkowe oświetlenie tego miejsca.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – toczyliśmy batalię o przejście dla pieszych
przy szkole nr 1. Sprawa stanęła w miejscu. Co dalej z tą sprawą?
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – również chciałbym, aby ten projekt został
zrealizowany. Wyceniliśmy go na 25 tys. zł. Jeżeli taka kwota znajdzie się w budżecie to
inwestycja zostanie zrealizowana.
Tomasz Rurarz- radny – co się dzieje z ulicą Wiejską?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – z tego co wiem to w dniu jutrzejszym mają
kontynuować pracę.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – co z ulicą Graniczną?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – ul. Graniczna została zapisana w budżecie na 2018 rok.
Moim zdaniem jeżeli będzie nadwyżka to powinniśmy ją zacząć.
Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałami, które stanowią załącznik nr 18, 19 i 20 do
protokołu.

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.35.

Protokołowała
Alicja Firmowska

Przewodniczący Komisji
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej

Bogumiła Kędziora

Robert Grzesiński
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