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PROTOKÓŁ  NR 12/17 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
z dnia  21 listopada 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 października br. 
2. Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni 

„Opoczyńska Fala”. 
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 
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 głosów. 
Komisja głosami: za- 7, 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 11/17 z dnia 24 października 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 24 października 2017r. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 11/17  z dnia 24 października 2017r. 
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Ad. pkt. 2  
Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej 

Pływalni „Opoczyńska Fala”. 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni -  przedstawiła 
informację (załącznik nr 3a do protokołu). 
Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
Ad. pkt. 3 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 
rok. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację oraz 
projekty uchwał (załącznik nr 4 do protokołu). 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 4.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
A) Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 

Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez: 
-  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Opocznie (załącznik 

nr 5a do protokołu),  
- Powiatową Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną (załącznik nr 5b do 

protokołu), 
- Powiatowego Lekarza Weterynarii (załącznik nr 5c do protokołu), 
-ARiMR oddział w Opocznie (załącznik nr 5d do protokołu),  
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w 

Opocznie (załącznik nr 5e do protokołu),  
- Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego oddział w Opocznie (załącznik 

nr 5f do protokołu),  
 - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi filia w Białaczowie 

(załącznik nr 5g do protokołu),  
- Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Radomsku (załącznik nr 5h do 

protokołu). 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
a) Wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie. 
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 6 do protokołu). 
Autopoprawka: w projekcie uchwały oraz na pomniku jako fundatorzy dopisani 
zostaną „Mieszkańcy Opoczna”.  
Andrzej Pacan – radny – Jeżeli chcemy upamiętnić Księdza to może lepszym 
rozwiązaniem byłaby tablica pamiątkową na ścianie Kościoła? Nie było w tej 
sprawie konsultacji z mieszkańcami. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Pan Poseł miał możliwość wystąpienia 
z takim wnioskiem do Rady i tak zrobił. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny - Moim zdaniem jeżeli taki zapis miałby się 
pojawić na pomniku, że fundatorami również są mieszkańcy Opoczna to 
ufundowanie kostki jest zdecydowanie zbyt małym wkładem. Powinniśmy 
poznać ogólne koszty i bardziej się w nie zaangażować.  
Ryszard Starus – radny – W dokumentacji jest niezgodność w stosunku do 
uchwały. W uchwale mamy zapis, że to pomnik natomiast w dokumentacji, że 
jest to tablica pamiątkowa. Czy uchwała jest zgodna z dokumentacją? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Do sesji otrzymacie Państwo 
poprawiony projekt uchwały oraz załączniki. 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
b) Nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego w Opocznie. 
 Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 7 do protokołu). 
Tomasz Rurarz – radny – Była sonda wśród mieszkańców i dla tej nazwy poparcie 
było niewielkie. Nie mam nic przeciwko temu, aby ulica nosiła nazwę Ks. 
Biskupa, ale zastanówmy się, aby inną ulicę nie nazwać imieniem słynnego 
olimpijczyka Marka Galińskiego. 
 Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jest jeszcze kilka ulic do nazwania 
więc nie wykluczamy takiej możliwości. 
Ryszard Starus – radny – Odnosząc się do sondy, dość sporym zainteresowaniem 
cieszyła się nazwa ul. Im. Harcerzy. Chciałbym zgłosić wniosek, aby ulica za 
Sądem Rejonowym w stronę ul. Partyzantów nosiła nazwę „Aleja Harcerzy”. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 2 przyjęła wniosek radnego 
Ryszarda Starusa, aby ulicę za Sądem Rejonowym w stronę ul. Partyzantów 
nazwać „Aleją Harcerzy”. 
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Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 6 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
c) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                  

2017-2029. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 
do protokołu). 
Andrzej Pacan – radny – Czy dla mieszkańców wsi są dostępne jakieś programy 
dotyczące poprawy jakości powietrza? Wiem, że można to zrobić dzięki 
kredytowi, ale mieszkańcy nie są zainteresowani tym tematem. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Kilkakrotnie mówiliśmy już o tym, że 
skorzystaliśmy z programu WIOŚ i dotyczyło to wyłącznie miast. Mieszkańcy 
wsi mogą korzystać z kredytu na preferencyjnych warunkach. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jesteśmy gminą miejsko – wiejską. Z tego co 
zauważyłem WPF nie uwzględnia potrzeb społeczeństwa wiejskiego. Jak mamy 
w związku z tym układać relacje, aby były dobre. Podatki są na takim samym 
poziomie. WPF nie uwzględnia sanitacji gminy. Na sesji dopytam Pana Prezesa, 
czy są wygospodarowane jakieś środki na ten cel. 
Beata Wiktorowicz – radna – Z czym związane są dodatkowe prace na ul. 
Działkowej? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Najprawdopodobniej chodzi o 
dodatkowe zjazdy do posesji. Jest ich 11 do wykonania. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
d) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 
do protokołu). 
Tomasz Rurarz – radny – Jaka jest najwyższa kwota odszkodowania z działu 700? 
Czy tajemnicą jest kto ją otrzymał? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Najwyższa kwota to ponad 300 tyś. zł. 
Otrzymała ją firma Agrowikt. 

Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
e) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach. 
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 
Autopoprawka w podstawie prawnej we wszystkich uchwałach dotyczących szkół 
– Dz.U. z 2017r. poz. 1875.  

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
f) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Januszewicach. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 11 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
g) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Modrzewiu. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 12 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
h) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kraśnicy. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 13 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
i) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sielcu. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 14 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
j) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie, 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego AK 
„Doliniacy” w Libiszowie. 
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 15 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
k) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach, w skład 

którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. 
Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Ogonowicach im. Armii Krajowej. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 16 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
l) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 

Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi dotychczasowa 
sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum, w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie 
Gościnnym. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 17 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
m)  Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim,  

w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Sygietyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum im. Tadeusza 
Sygietyńskiego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza 
Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 18 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
n) Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1w 

Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole 
Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 19 do protokołu). 
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Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
o) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 2                      

z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład którego wchodzi 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły, w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza 
Wielkiego w Opocznie. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 20 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
p) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w 

Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i dotychczasowe Gimnazjum 
Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w 
Opocznie im. Henryka Sienkiewicza. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 21 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
q) Nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 22 do protokołu). 
Statut SP w Wygnanowie stanowi załącznik do protokołu Nr XXXVIII/17 z sesji 
Rady Miejskiej w Opocznie, która odbyła się w dniu 27.11.2017r.  

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
r) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie, w 
Branżową Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 23 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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s) Przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok” oraz „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 4 do protokołu). 
  Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
t) Przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 4 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
u) Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w Januszewicach z ustaleniami zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Opoczno. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM -  przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 24 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
v) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 

Januszewicach. 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM -  przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 25 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
w) Rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług 

Wspólnych w Opocznie. 
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.  
x) Rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług 

Wspólnych w Opocznie.  
Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
 
Ad. pkt. 4 

Zapytania i wolne wnioski. 
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Beata Wiktorowicz – radna – Zwracam uwagę na nieprawidłowości w materiale 
przygotowanym przez Kierownika ARiMR, który jest również radnym. Pan 
Kierownik podpisał pismo kierowane do siebie samego. Moim zdaniem jest to 
niezgodne z KPA.  
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Poprosimy prawnika, aby 
wyjaśnił nam tą sytuację na sesji. 
Beata Wiktorowicz – radna – Otrzymałam informację od duchowieństwa, że ich 
zdaniem Ksiądz Prałat Jan Wojtan nie życzyłby sobie takiego sposobu 
upamiętniania go. Był bardzo skromną osobą. Proszę o przemyślenie sytuacji. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Rozmawiałem z Panem Posłem, który 
powiedział, że ma zgodę diecezji. 

Radni zapoznali się z projektem uchwały budżetowej na rok 2018                                
i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029. Uchwała oraz projekt 
budżetu na 2018r. stanowi załącznik do protokołu Nr XXXVIII/17 z sesji Rady 
Miejskiej w Opocznie, która odbyła się w dniu 27.11.2017r. 

 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 

posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 13.00. 

 
 

Przewodniczący Komisji 
Robert Grzesiński 

 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska 
 


