PROTOKÓŁ NR 4/17
z posiedzenia
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 23 marca 2017r.
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 stycznia i lutego br.
2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2016 – ocena.
3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2016r.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
5. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
6. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie
Opoczno.
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
8. 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 głosów.
Komisja głosami: za- 6, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji do Spraw
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 1/17 z dnia 18 stycznia 2017r., Nr
2/17 z dnia 2 lutego 2017r., oraz Nr 3/17 z dnia 14 lutego 2017r. były wyłożone
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali
obrad przed rozpoczęciem Komisji.
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Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 18 stycznia 2017r.
Komisja głosami: za-6, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 1/17 z dnia 18 stycznia 2017r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 2 lutego 2017r.
Komisja głosami: za-6, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 2/17 z dnia 2 lutego 2017r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 14 lutego 2017r.
Komisja głosami: za-6, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 3/17 z dnia 14 lutego 2017r.
Ad. pkt. 2
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2016 – ocena.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację
/załącznik nr 4 do protokołu/.
Tomasz Rurarz – radny - ilu członków liczy Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych?
Jolanta Milczarek-Stanik – Inspektor w Wydz. PKSiFE – komisja liczy 15
członków. Jej siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim. Posiedzenia odbywają
się cyklicznie po godzinach pracy. Współpracujemy z Komendą Powiatową
Policji. Komisja podzielona jest na dwa zespoły: kontrolny i leczniczy (po dwa
podzespoły w każdej z grup).W każdym zespole jest jeden funkcjonariusz
policji.
Irena Przyborek – radna – do 7 września Dyrektorzy szkół mieli okazję złożyć
wnioski o dofinansowanie do programu dot. profilaktyki alkoholowej. Dlaczego
nie wszystkie szkoły wzięły udział? Jakie były kryteria?
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – wysyłamy do wszystkich
szkół informację o możliwościach dofinansowania. Szkoły podejmują decyzję,
czy chcą wziąć udział w programie. Wszystko zależy od szkół jakie mają
pomysły i jaką wykażą się kreatywnością. Konkurs rozstrzyga Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Komisja głosami: za -8, przeciw -0, wstrz.-0 pozytywnie oceniła
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
roku 2016.
Ad. pkt. 3
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2016r.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła sprawozdanie
/załącznik nr 4 do protokołu/.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Ad. pkt. 4
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Jolanta Milczarek-Stanik – Inspektor w Wydz. PKSiFE – przedstawiła
sprawozdanie /załącznik nr 5 do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny – dzieci z sekcji pływackiej mają bezpłatne zajęcia?
Jolanta Milczarek-Stanik – Inspektor w Wydz. PKSiFE – tak.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Ad pkt. 5
Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL- przedstawiła informację
/załącznik nr 4 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 6
Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w
Gminie Opoczno.
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor PUP w Opocznie – przedstawił informację nt.
bezrobocia w Gminie Opoczno /załącznik nr 6 do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydz.
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 6a do protokołu/.
Ryszard Starus – radny – brakuje mi miejsca, gdzie zgłaszaliby się mieszkańcy
po pracę „od ręki”, tzn. w razie potrzeby dorobienia lub wolnego czasu. Chodzi
o drobne prace np. przy zgrabieniu ogródka. Czy istnieje możliwość, aby w
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Urzędzie Pracy było takie miejsce, gdzie zarówno pracodawcy jak i poszukujący
pracy mogli zgłosić takie zapotrzebowanie?
Kolejny temat to osoby, które nie płacą za czynsz. Czy istnieje możliwość
skierowania ich przez Urząd Pracy do odrobienia zaległości?
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor PUP w Opocznie – my oferujemy pracę od
zaraz. Do Urzędu przychodzą pracodawcy, którzy już (w korytarzu) mówią
kogo poszukują i czy byliby chętni. W dzisiejszych czasach ludzie najpierw
pytają, ile można zarobić. Mamy pracę w postaci robót publicznych do których
chcemy ubiegać się o dofinansowanie na ten rok. Organizujemy również prace
sezonowe. Możliwości jest wiele. Potencjalny pracodawca może przynieść do
Urzędu ogłoszenie i zawiesić je na tablicy informacyjnej, że poszukuje
pracownika na miesiąc, tydzień, bądź parę dni.
Beata Wiktorowicz – radna – jaka jest sytuacja kobiet bezrobotnych na rynku
pracy? Trend jest malejący, czy utrzymuje się na tym samym poziomie?
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor PUP w Opocznie – trend jest stały.
Pracodawcy częściej potrzebują mężczyzn do pracy. Dużo w tym kierunku
zrobił także program 500+. Są prace dla kobiet, zwłaszcza w takich firmach jak
Ceramika Paradyż, czy Opoczno. Kobiety zniechęca praca zmianowa. Dane z
Ministerstwa mówią o tym, że ok. 40% kobiet bezrobotnych nie jest
zainteresowana podjęciem pracy.
Beata Wiktorowicz – radna – jaka jest sytuacja z osobami niepełnosprawnymi
na rynku pracy?
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor PUP w Opocznie – musimy odnieść się do
zakładów pracy chronionej. Mamy ich niewiele na terenie Opoczna oraz całego
powiatu. Pracodawcy patrzą również na stopień niepełnosprawności. Mamy
szereg wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców przyjmujących
takie osoby do pracy. Niestety nie mamy zbyt wielu chętnych pracodawców.
Mimo to jest trend malejący, ponieważ liczba bezrobotnych niepełnosprawnych
zmniejszyła się z ok. 200 do 97 osób.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 7
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Czystość i porządek w gminie – ocena, oraz analiza opłat za odpady
komunalne.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ -przedstawił informację
dotyczącą czystości i porządku w gminie przygotowaną przez Wydział
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Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska /załącznik nr 7
do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z
o.o. /załącznik nr 8 do protokołu/ oraz Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Opocznie dotyczącym ściągalności podatków i opłat za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych /załącznik nr 9 do
protokołu/.
Andrzej Pacan – radny – pamiętam, że odbiór śmieci w miejscowościach
wiejskich, w okresie letnim miał być 2 razy w miesiącu, a jest zapisane, że
będzie 1 raz. Czy to pomyłka? Rozmowy były inne.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – nie było podjętej decyzji, były
tylko rozmowy.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – musimy wrócić do protokołów z
sesji oraz komisji. Proszę do sesji wyjaśnić sprawę.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – 2 razy w miesiącu w okresie
letnim miał być wywóz, ale tylko odpadów zmieszanych, innych nie. Prezes
PGK wspominał, że jeżeli będzie taka potrzeba to można zgłosić telefonicznie i
odbiorą śmieci.
Beata Wiktorowicz - radna – czy jest możliwość, abyśmy również w okresie
jesienno – zimowym dwa razy w miesiącu wywozili śmieci z osiedli domków
jednorodzinnych. Myślę, że to spowodowałoby, że ludzie nie spalaliby ich w
piecach i tym samym zmniejszyłoby się zanieczyszczenie powietrza.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – wszystko jest możliwe, ale
wiąże się z dodatkowymi kosztami i wyższymi stawkami dla mieszkańców.
Beata Wiktorowicz – radna – w okresie zimowym śmieci jest sporo. Mieszkańcy
na pewno je palą. Nie tylko koszty są ważne, ale również zdrowie naszych
mieszkańców.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – ma Pani rację, że należałoby
przyjrzeć się sprawie.
Tomasz Rurarz- radny – chciałem dopytać o pracowników interwencyjnych.
Zatrudnianych jest miesięcznie średnio 35 osób. Czy mają przydzielone
konkretne rejony? Czy codziennie kierowani są gdzie indziej? Pytam, ponieważ
na ul. Staszica przychodzą osoby, aby sprzątnąć przystanek i wracają, resztę ulic
omijając.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – ich zadaniem jest sprzątać
wszystkie tereny komunalne. Podzieleni są na rejony i robią wszystko, co
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potrzeba na danym terenie. Jeżeli są przystanki, to również je sprzątają. Jeżeli są
jakieś nieprawidłowości to proszę zgłaszać. Będziemy interweniować.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – mam pytanie odnośnie
nieczystości pozostawianych przez psy. Mam propozycję, aby podnieść podatek
od psa. Czy jest taka możliwość? Nie spotkałem się z sytuacją w Opocznie, aby
właściciel sprzątał po psie. Musimy coś z tym zrobić.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - podatku właściwie nie ma. Podatek był
uzależniony głównie od tego, czy pies był szczepiony. Jeżeli przyszła osoba i
pokazała zaświadczenie, że pies został zaszczepiony, podatku nie płacił.
Ryszard Starus – radny – wspólnota bloku w którym mieszkam robiła kiedyś
takie rozeznanie w cenach koszy z woreczkami na psie odchody. Są to rzeczy
dość drogie, ale gdyby się pojawiły w mieście to myślę, że odniosłyby lepszy
skutek niż podatek od psa. Boję się, że wprowadzenie go doprowadzi do tego, że
ludzie zaczną pozbywać się psów.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – czy można obligatoryjnie
uchwałą Rady Miejskiej nadać Straży Miejskiej upoważnienie do kontrolowania
właścicieli psów, czy posiadają woreczki na psie odchody. W przypadku braku
woreczka Straż Miejska stosowałaby upomnienia, a jeżeli nie będzie efektu to
karanie mandatem.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – planujemy w tym roku
zakupić ok. 10 koszy z woreczkami na odchody. Zobaczymy, jak to się sprawdzi
i jeżeli będzie efekt to dokupimy kolejne. Straż Miejska ma możliwość
reagowania, bo jest to zapisane w Regulaminie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie, a także Kodeksie Wykroczeń. Straż Miejska może
upomnieć właściciela psa o obowiązku posprzątania po nim. Nie możemy w
regulaminie zapisać, aby Straż Miejska kontrolowała posiadanie woreczka, bo
już kiedyś Łódzki Urząd Wojewódzki uchylił nam taki zapis. Jakiś czas temu
była akcja Straży Miejskiej, polegająca na tym, że strażnicy jeździli i wręczali
woreczki właścicielom psów, ale skutek był znikomy. Sprawdzę, czy jest
możliwość kontroli przez Straż Miejską, czy osoba posiada woreczek na
odchody.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła czystość
i porządek w Gminie Opoczno.
B) Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2016r. –
całkowity koszt zadania.
6

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację
/załącznik nr 9a do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z
o.o. /załącznik nr 8 do protokołu/, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rejon
Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim /załącznik nr 10 do protokołu/
oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie /załącznik nr 11 do protokołu/.
Tomasz Rurarz – radny – czy dostanę w Wydziale informację, jaka jest
kolejność odśnieżania dróg?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – tak.
Tomasz Rurarz – radny – czy są jakieś oszczędności w odśnieżaniu wynikające
z przekazania ulic Piotrkowskiej i Leśnej w zarządzanie powiatowi?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – trudno określić. Wszystko
zależy od tego jaka była zima. W ubiegłym roku koszt odśnieżania wyniósł 569
tys. zł za cały rok. W tym roku w miesiącach styczeń, luty, marzec już mamy
620 tys. zł za trzy miesiące.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
C) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2016r.
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie /załącznik nr 12 do protokołu/, oraz
przez Zespół do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w
zakresie prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego /załącznik nr 4 do
protokołu/.
D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13
do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny - jaka jest kwota kredytu do spłaty?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – ok. 38 mln zł.
Andrzej Pacan – radny – do kiedy musimy go spłacić?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – do 2022 roku.
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Andrzej Pacan – radny – jakie jest oprocentowanie?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – średnio w granicach 3,2%.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2029.
b) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 14
do protokołu/. W nowej wersji uchwały zmieniła się kwota na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.222.268,00 zł /załącznik nr
14a do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny – Skąd się wzięła kwota 8 ml zł środków wolnych?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - oszczędność wynika z tego, iż mieliśmy
zabezpieczone środki na ewentualny zwrot dotacji z tytułu ZUO i MDK. Sprawa
nadal jest w NSA. Po części nie została zrealizowana część wydatków
bieżących.
Tomasz Rurarz – radny – czy Ministerstwo tłumaczy dlaczego subwencja
oświatowa jest mniejsza?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – to nie zależy od Ministerstwa. Jest to na
podstawie danych przekazanych przez nas. Głównie chodzi o to, że dzieci
sześcioletnie nie idą do szkoły.
Andrzej Pacan – radny – czy CUW może wyliczyć, jaką otrzymamy dotację?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – CUW przekazuje tylko
informację ile mamy dzieci, a subwencję wylicza Ministerstwo.
Tomasz Rurarz – radny - w budżecie zabezpieczyliśmy 2.200.000 zł na
przebudowę ulicy Biernackiego i Słowackiego. W tej chwili widzimy, że jest 4.
900.000 zł, czyli jeśli otrzymamy dofinansowanie na tą inwestycję to w
przyszłym roku będzie nadwyżka.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – nie. Jest już uwzględniona dotacja, która
zgodnie z kosztorysem wynosi 2.200.000 zł, ale wiemy, że takiej dotacji nie
dostaniemy, ponieważ nie może być więcej niż 50% wydatków
kwalifikowanych. To wychodzi kwota ok. 1.700.000 zł.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
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c) Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 15 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
d) Określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Opoczno.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 16 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opoczno.
e) Ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Opoczno.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 17 do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny – przyjmując uchwałę, przyjmowaliśmy sieć szkół. Czy
nie będzie konsekwencji dla Dyrektora szkoły, który będzie chciał przyjąć
ucznia z innego obwodu szkolnego?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – reforma oświaty zakłada, że w
szkołach nie może być zmianowości. Uchwały o kryteriach dotyczą
przypadków, kiedy wszystkie dzieci z obwodu zostaną przyjęte do szkoły i są
jeszcze wolne miejsca, ale tak żeby nie było zmianowości. Jeżeli Dyrektor ma
jeszcze miejsca wolne, po przyjęciu wszystkich dzieci ze swojego obwodu,
może przyjąć dziecko z innego obwodu. Staraliśmy się zrobić sieć szkół, ale
bazuje ona na „cienkiej nitce”. Wiele szkół, jeśli Dyrektorzy z sąsiedniej szkoły
przyjmą dzieci mogą po prostu przestać istnieć. Mamy takie sytuacje np. w
Sielcu, Kraśnicy, gdzie jeżeli odejdzie 5 dzieci to szkoła nie ma racji bytu.
Myślę, że Dyrektorzy powinni wziąć to pod uwagę.
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Irena Przyborek – radna – ile szkoła musi mieć dzieci, żeby mogła egzystować?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty- mamy szkoły w Januszewicach,
Sielcu, które mają po ok. 60 dzieci i funkcjonują. Na takie szkoły do 70 uczniów
zwiększona jest subwencja oświatowa.
Andrzej Pacan – radny – konsekwencją uchwały jest, że dzieci spoza obwodów,
które rozpoczęły klasę I w danej szkole będą ją kontynuowały w kolejnych
latach?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – dziecko, które zostało przyjęte do
danej szkoły, ma prawo ją skończyć. Chyba, że rodzic zadecyduje inaczej.
Andrzej Pacan – radny – wracając do konsultacji między Wygnanowem i
Bielowicami. Jest wielu rodziców, którzy powiedzieli, że nie chcą, aby dzieci
chodziły do Wygnanowa, tylko do Bielowic, a są z obwodu Wygnanowa. Jedno
dziecko idzie do pierwszej klasy do szkoły w Bielowicach, a dziecko ze starszej
klasy musi przejść do Wygnanowa. Czy jeżeli dyrekcja i rodzic wyrażą zgodę,
żeby starsze dziecko chodziło do Bielowic to będą jakieś odwołania do
Kuratorium? Czy to nie będzie konsekwencją tej uchwały?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – projekt tej uchwały dotyczy tylko
sytuacji, jeżeli Dyrektor przyjął wszystkie dzieci ze swojego obwodu i ma
jeszcze wolne miejsca oraz nie ma zmianowości.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.
f) 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 18 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie
miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania.
g) Sprostowania i ujednolicenia nazw ulic w Opocznie.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt
uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.
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Tomasz Rurarz – radny - weszła ustawa dekomunizacyjna, czy nie możemy
połączyć tych dwóch uchwał?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – ta uchwała jest czysto porządkująca.
Jeśli chodzi o dekomunizację to mamy 3 nazwy ulic do zmiany i zrobimy to w
innym terminie.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazw ulic w
Opocznie.
h) Zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w
Januszewicach.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt
uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/228/2016 z dnia 30
czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenu
przemysłowego
w
Januszewicach.
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
/załącznik nr 21 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
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.
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j) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 22 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie.
k) Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania
z nich.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 23 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad
korzystania z nich.
l) Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok
2017.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 24 do protokołu/.
Ryszard Starus – radny – czy jest jakieś miejsce gdzie, można pochować psa lub
kota? Może powinniśmy takie miejsce zabezpieczyć?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – według przepisów weterynarii
zwłoki zwierzęcia powinny być utylizowane. Urząd Miejski ma podpisaną
umowę z Panem na ul. Wałowej.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Opoczno na rok 2017.
m) Statutu Gminy Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 25 do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny - nie zgadzają mi się paragrafy 11 oraz 17 dotyczący
przerwania sesji.
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – chodzi o to, że sesji zwołanej w trybie
nadzwyczajnym nie można przerwać.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Opoczno.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałami, które stanowią załącznik nr
26, 27 i 28 do protokołu.
Ad. pkt. 8
Zapytania i wolne wnioski.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 11.30.

Protokołowała:
Alicja Firmowska
Przewodniczący Komisji
do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej
Robert Grzesiński
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