PROTOKÓŁ NR 5/17
z posiedzenia
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 26 kwietnia 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 protokołu z miesiąca marca br.
2. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Opocznie.
3. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem
przestępczości wśród nieletnich.
4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan
zdrowotny dzieci/ - informacja.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. 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- 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 4/17 z dnia 23 marca 2017r., był
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny
na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 23 marca 2017r.
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Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z
posiedzenia Nr 4/17 z dnia 23 marca 2017r.
Ad. pkt. 2
Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Opocznie.
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor MGOPS w Opocznie – przedstawiła
informację /załącznik nr 4 do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny – czy jest możliwość, aby opieka społeczna prowadziła
dożywianie na terenach szkół lub świetlic w danych miejscowościach dla osób,
które nie są w stanie dojechać do Opoczna?
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor MGOPS w Opocznie – zwracaliśmy się do
sołtysów z naszej gminy z prośbą o rozeznanie, czy są osoby, które wymagają
opieki opiekunki domowej (wraz z dowozem posiłku). Na zapytanie
odpowiedziało zaledwie kilku sołtysów i w żadnej ze wsi nie było więcej niż 2
osoby. Nie ma dużego zainteresowania, ale jeżeli to się zmieni i będzie
opłacalne pod względem ekonomicznym to podejmiemy takie działania.
Andrzej Pacan – radny – ja jako sołtys rozmawiałem z mieszkańcami. W
ankiecie jaką otrzymałem pytaliście o osoby powyżej 65 roku życia. Czy o
dofinansowanie w postaci posiłku mogą ubiegać się też inne osoby, młodsze,
które mają trudności życiowe?
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor MGOPS w Opocznie – osoby w różnym
wieku mogą się o to ubiegać.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem
przestępczości wśród nieletnich.
Wojciech Dworak – Komenda Powiatowa Policji w Opocznie – przedstawił
informację /załącznik nr 5 do protokołu/.
Dodatkowo Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez
Prokuraturę Rejonową w Opocznie /załącznik nr 6 do protokołu/, Sąd Rejonowy
w Opocznie /załącznik nr 7 do protokołu/ oraz Straż Miejską /załącznik nr 8 do
protokołu/.
Ryszard Starus – radny – ludzie nie mają pojęcia jak poruszać się ścieżką
rowerową. Dlaczego nie ma pierwszeństwa dla rowerów przy przejściach?
Wojciech Dworak – Komenda Powiatowa Policji w Opocznie – to pytanie
skierowane powinno być do gospodarzy dróg. Inicjatywa jest dobra, ale my
musimy respektować przepisy. Problem jest do przedyskutowania. Jeżeli będzie
decyzja to my się dostosujemy.
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Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – wnioskuje, aby na posiedzeniu
Komisji w miesiącu czerwcu do planu pracy Komisji wprowadzić punk „Ścieżki
rowerowe na terenie miasta i gminy Opoczno”.
Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – bardzo dziękuję Policji za dobrą
współpracę z gminą.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 4
Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan
zdrowotny dzieci/- informacja.
Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Szpital
Powiatowy w Opocznie oraz Naczelną Pielęgniarkę /załącznik nr 9 do
protokołu/, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vita Med” /załącznik nr
10 do protokołu/, Starostwo Powiatowe – Wydział Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 11 do protokołu/.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – obecnie największą bolączką
dzieci i młodzieży szkolnej są szeroko pojęte wady postawy. Dzieci więcej
czasu spędzają przed komputerem, niż na podwórku. Coraz więcej dzieci
korzysta również ze zwolnień od lekcji w-f. Jeżeli tego nie zmienimy wyrośnie
pokolenie ludzi, którzy fizycznie będą niesprawni. Martwi mnie również fakt, iż
w mniejszych szkołach nie ma gabinetów pielęgniarek szkolnych. Zastanawiam
się czy Ustawa o szkolnictwie nie nakazuje, aby w szkołach takie gabinety były.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych,
ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Zakład
Energetyki Cieplnej w Opocznie /załącznik nr 12 do protokołu/, PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren /załącznik nr 13 do protokołu/, oraz
Polską Spółkę Gazownictwa /załącznik nr 14 i 14a do protokołu/.
B) Informacja z działalności jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za
rok 2016 – koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Prezesa Zarządu
Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Opocznie /złącznik nr 15 do protokołu/ oraz
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Zespół do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w
Opocznie /załącznik nr 16 do protokołu/.
C) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w
Opocznie.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 17 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017
– 2029.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18
do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny – czy za zwrot dotacji za ZUO nie powinna ponieść
odpowiedzialności firma, która realizowała projekt?
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. PKSiFE – powodem zwrotu dotacja
zarówno za patio w MDK oraz za ZUO są nieprawidłowości w przetargach.
Urząd nie miał wtedy powołanej komórki zajmującej się funduszami
europejskimi. W przypadku projektu na ZUO, Gmina Opoczno miała zawiązaną
umowę z firmą, która miała obsługiwać ten projekt w zakresie realizacji
zamówień. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy prawnicy analizowali
możliwość zwrotu należności od tej firmy. Wiem, że firma ta miała w
obowiązkach kompleksową realizację zamówienia publicznego.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – czy kary umowne były zapisane
w umowie? Mamy jakieś informacje na ten temat? Czy ewentualnie mogłaby
Pani przygotować taką informację na sesję?
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. PKSiFE – tak, oczywiście. Postaram się
odnaleźć umowę i sprawdzić.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19
do protokołu/.
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – chciałbym prosić o wyjaśnienie zapisów z
załącznika nr 2 „Pomoc społeczna: zwiększenie o 40 608,00zł”, z załącznika nr
5 zapis „budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. – Ziębów: zmiana o 80
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tys. zł” oraz z załącznika nr 6 „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy”.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – zacznę od ostatniego zapytania. Są to wolne
środki nie wykorzystane z lat ubiegłych. 28 marca zostały one rozdysponowane
i wciągnięte po stronie wydatków. Wydatki są dużo wyższe, aniżeli dochody.
Wolne środki przeznaczone są między innymi na spłatę kredytu. Jeśli chodzi o
Ośrodek Pomocy Społecznej, to po stronie dochodów jest zwiększenie o 40 tys.
zł. Zwiększenie to dotyczy czynszu, który ma płacić WTZ za pomieszczenia,
które zajmuje w części Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to opłaty jakie ponosi
OPS za prąd i inne media. Jeśli chodzi o inwestycję to sołectwa z tamtych okolic
już w zeszłym roku miały wykonany projekt techniczny i w tym roku
zabezpieczyliśmy kwotę na jego realizację.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) Przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia
zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 20 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) Nadania imienia Szkole Podstawowej w Bielowicach.
Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 21 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) Przyjęcia „Planu działań dla gospodarki turystycznej Gminy Opoczno”.
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. PKSiFE – przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 22 do protokołu/.
Ryszard Starus – radny - czy zwróciliście Państwo uwagę na fakt, że obie rzeki
w pewnych fragmentach grodzone są przez mieszkańców. Czy jest taka
możliwość prawna?
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. PKSiFE – to leży już w kompetencji
Wydziału Melioracji.
Wiesław Turek – radny – według prawa 3 m od rzeki powinien być swobodny
dostęp.
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Andrzej Pacan – radny- kiedyś była mowa o tym, aby spółki wodne nie były
podlegle gminie. Moim zdaniem powinno być odwrotnie, bo wtedy moglibyśmy
rozwiązać wiele problemów. Zaczęlibyśmy od głównych rzek, a później
zajęlibyśmy się mniejszymi ciekami.
Beata Wiktorowicz – radna – mówiłam już o opracowaniu tego dokumentu,
który w moim przekonaniu zrobiony jest nie do końca dobrze. Moja uwaga
tyczy się środowiska przyrodniczego, które zostało pobieżnie opisane. Zbrakło
podstawowej rzeczy, czyli etymologii nazwy Opoczno.
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. PKSiFE – zgadzam się z Panią. Inny cel
jest tego opracowania. Tak szczegółowy opis dotyczy już przewodników
turystycznych.
Andrzej Pacan – radny – kiedyś złożyłem wniosek, aby udostępnić przejście
podziemne z Domu Esterki do Muzeum Regionalnego. Gdyby taki tunel został
udostępniony, to byłaby wspaniała atrakcja dla miasta.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – w naszym regionie jest wiele atrakcji
turystycznych np. park w Mroczkowie Gościnnym. Dodam, że nie ma żadnego
podziemnego przejścia. Badania georadarem nic takiego nie wykazały. Jedyną
atrakcją mogłyby być piwnice tzw. „Browary Kunkla”, ale większość to
własności prywatne.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – czy coś dzieję się w związku z
utworzeniem Muzeum Ceramiki?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – jest to uwzględnione w procesie
rewitalizacji.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) Statutu Gminy Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 23 do protokołu/. Autopoprawka – w §10 (powinno być 5 dni, a
nie 8).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
D) Informacja na temat działań inwestycyjnych dotyczących terenów w
Januszewicach.
Materiał Asystenta Burmistrza ds. Obsługi Inwestorów stanowi załącznik nr
24 do protokołu.
Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załącznik nr 25 i
26 do protokołu.
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Ad. pkt. 6
Zapytania i wolne wnioski.
Andrzej Pacan – radny – na spotkaniach w sprawie reformy oświaty
rozmawialiśmy, że nie będzie klas łączonych oraz, że klasy nie mogą być liczne.
Chciałbym prosić o odpowiedź, czy jeżeli w klasach jest 7 uczniów to musi się
ona łączyć z inną?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - klasy łączone mamy w szkołach
w Januszewicach, Bukowcu Opoczyńskim oraz innych szkołach. Nie jest to
tylko problem Bielowic. Jeśli nastąpi podział szkół na Bielowice i Wygnanów to
konsekwencją tego będą klasy łączone. Nigdy tego nie ukrywaliśmy. Przy 7
uczniach nie może być osobnej klasy. Łączone zajęcia będą z muzyki, techniki,
plastyki, w-f .
Beata Wiktorowicz – radna – parking przy basenie cały czas jest bardzo
oblegany. Wiem, że głównie parkują tam mieszkańcy okolicznych bloków. Czy
coś w tym kierunku można zrobić?
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni – parking już od
godz. 8 jest prawie cały zajęty, a basen czynny jest dopiero od 11. Czasami
klienci od nas odjeżdżają, ponieważ nie mają gdzie zaparkować. Rozmawiałam
z policją i muszą być ustawione znaki pionowe.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – dostrzegamy problem. Do tematu
wrócimy po remoncie ul. Biernackiego.
Beata Wiktorowicz – radna – dlaczego nie korzystamy z żadnej formy energii
odnawialnej?
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni – myśleliśmy o
tym i ta forma na pewno zmniejszyłaby nasze rachunki.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – proszę napisać pismo do władz
miasta i być może uda pozyskać się jakieś środki z województwa na ten cel.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 11.30, godzina zakończenia 13.50.
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Protokołowała:
Alicja Firmowska
Przewodniczący Komisji
do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej
Robert Grzesiński
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