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PROTOKÓŁ  NR 7/17 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
z dnia  26 czerwca 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 kwietnia i maja br. 
2. Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. 

Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno. 
3. Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok. 
4. Ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Opoczno. 
5. Funkcjonowanie klubów piłkarskich: stan obecny i plany na przyszłość. 
6. Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 – stan sali gimnastycznej. 
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- 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji do Spraw 

Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 5/17 z dnia 26 kwietnia 2017r., oraz 
Nr 6/17 z dnia 12 maja 2017r. 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 uwagę do protokołów. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 26 kwietnia 2017r. 
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Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 5/17  z dnia 26 kwietnia 2017r. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 12 maja 2017r. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 6/17  z dnia 12 maja 2017r. 
Ad. pkt. 2 

Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. 
Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno. 
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM – przedstawiła informację (załącznik nr 4 do 
protokołu). 
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Czy jest możliwość, aby ludzi z 
zaległościami za opłaty zaangażować do prac społecznych? Mogliby w ten sposób 
odpracować dług. 
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM – Wiąże się to z utworzeniem nowych miejsc 
pracy, zorganizowaniem szkoleń i kursów bhp. Zadłużenie we wspólnotach 
mieszkaniowych znacznie spadło. Mamy problem, jeśli chodzi o zasób 
komunalny. Nie widzę tam osób, które byłyby chętne i nadawały by się, aby 
podjąć pracę i odpracować dług. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- przedstawił informację 
(załącznik nr 5 do protokołu). 
Tomasz Rurarz – radny – Jaki będzie sposób finansowania planowanego budynku 
przy ul. Rolnej? Kto będzie inwestorem? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Dofinasowanie będzie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego do 35%. Inwestorem będzie ZGM. 
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM – Na dzień dzisiejszy nie mamy wyłonionej 
firmy, która będzie wykonawcą. 
Tomasz Rurarz – radny – Czy w ZGM jest kompetentna osoba do nadzorowania 
takiej inwestycji? 
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM- Tak. Mamy takiego pracownika. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 3 

Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok. 
Materiały dotyczące wykonania budżetu stanowią załączniki do protokołu Nr 
XXXIII/17 z sesji rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017r. 
Ad. pkt. 4 
  Ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Opoczno. 
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Grzegorz Natkański – Inspektor w Wydz. TI – przedstawił informację (załącznik 
nr 6 do protokołu). 
Ryszard Starus – radny – Problem, który poruszyłem na ostatniej komisji dotyczy 
głównie płynności w poruszaniu się po ścieżkach rowerowych oraz oznakowaniu 
ich. Obecnie na niektórych ścieżkach trzeba zsiadać z roweru  co 100 m, ponieważ 
nie ma wyznaczonego przejazdu przez ulice. Jest to bardzo uciążliwe. Czy można 
coś z tym zrobić? 
Grzegorz Natkański – Inspektor w Wydz. TI – Tą sprawą musi zająć się Komisja 
Bezpieczeństwa. My nie możemy ingerować w układ bezpieczeństwa. 
Ryszard Starus – radny – Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rodziny był 
przedstawiciel policji, który poinformował nas, że procedura musi rozpocząć się 
w gminie. Wytypujmy ścieżki prawidłowo, aby przejazd był płynny,                                        
a mieszkańcy nie byli karani mandatami. 

Komisja zgłosiła wniosek w sprawie legislacyjnego uporządkowania 
ścieżek rowerowych oraz oznakowania ich. Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, 
wstrz. – 3. 
Ad. pkt. 5  

Funkcjonowanie klubów piłkarskich: stan obecny i plany na 
przyszłość. 
Zbigniew Telus – Klub Atom Januszewice – Chciałbym poruszyć kilka kwestii. 
Pierwsza z nich dotyczy szatni dla piłkarzy, której nie mamy. Obecnie korzystamy 
z uprzejmości Pani Dyrektor szkoły w Januszewicach, ale nie może to dłużej 
trwać. Potrzebujemy kolczatki do prawidłowego utrzymania boiska, oraz ujęcia 
wody, które umożliwi zraszanie trawy w okresie letnim. Duże opłaty ponosimy 
także w związku z prowadzeniem księgowości. Stąd moje pytanie, czy byłaby 
możliwość zatrudnienia w gminie osoby, która prowadziłaby księgowość 
wszystkich klubów? Zwracam również uwagę na niskie dofinansowanie klubów 
z Urzędu Miejskiego. W tym momencie najważniejsza jest dla nas szatnia. 
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Czy nadal macie problemy z 
parkowaniem na boisku? 
Zbigniew Telus – Klub Atom Januszewice – Nie. Bardzo dobrze dogadujemy się 
z Panią Dyrektor. 
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Miałem okazję rozmawiać z 
Prezesem klubu „Kaja Opoczno”, który zwrócił się z pytaniem, czy istniałaby 
możliwość dofinansowania do sali w okresie jesienno – zimowym. Koszt 
wynajmu w tym sezonie wynosi ok. 8 tys. zł.  
Tomasz Rurarz – radny – Czy przy boisku w Januszewicach jest jakiś teren 
gminy, aby można było postawić szatnie? 
Zbigniew Telus – Klub Atom Januszewice – Tak, jest. 
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Ryszard Starus – radny – Kiedy byliśmy na wyjazdowym posiedzeniu komisji 
rozmawialiśmy o ewentualnym parkingu, ale jeśli chodzi o szatnie to mówiliśmy 
o remoncie pomieszczenia, które już tam jest. Rozmawiałem z Burmistrzem 
Kacprzakiem o walcu z kolczatką, który można wypożyczać z innych klubów.  
Wiesław Babis – Klub WOY Bukowiec Op. - Nasz klub nie ma takich problemów 
jakie są w Januszewicach, ponieważ jesteśmy klubem „zakładowym”, czyli 
działamy przy zakładzie WOY. Obecnie mamy 52 młodych zawodników, którzy 
nie uiszczają żadnych składek, aby grać w klubie. Podczas wyjazdowych meczów 
w całości sponsorowani są przez klub i Pana Wojciechowskiego. Mamy mały 
problem z dofinansowaniem z gminy, ponieważ pieniądze dostajemy dopiero w 
maju kiedy sezon powoli się kończy. Większość tych pieniędzy przeznaczamy na 
sprzęt. Ze środków alkoholowych w zeszłym roku otrzymaliśmy środki prawie o 
połowę mniejsze niż w latach ubiegłych. Mamy również problemy z salami 
gimnastycznymi w sezonie jesienno – zimowym, gdzie młodzież mogłaby 
trenować. 
Ad. pkt. 6  

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 – stan sali gimnastycznej. 
Jacek Stępień – Dyrektor ZSS Nr 2 – Dziękuję za zaproszenie na Komisję oraz 
zainteresowanie się tematem. Chciałbym po krótce przybliżyć z jakimi borykamy 
się problemami jeśli chodzi o salę gimnastyczną. Największym problemem w tym 
momencie jest przeciekający dach, który po większych ulewach sprawia, że cała 
podłoga, która wyłożona jest parkietem po prostu odchodzi. Pojawiają się 
wybrzuszenia, które są niebezpieczne dla dzieci w trakcie zajęć. Kolejny problem 
to stolarka okienna. Boimy się otwierać okna ponieważ w każdej chwili mogą 
wypaść. Sanepid dał nam wytyczne w których zawarł listę prac koniecznych do 
zrealizowania, abyśmy mogli korzystać z sali. Między innymi musimy wymienić 
grzejniki. Przy dużych mrozach na sali jest tylko 14 ℃. Do wymiany jest również 
instalacja elektryczna i wodno – kanalizacyjna. Mamy ukończony plan nowej sali, 
która spełniałaby wszystkie wymogi i byłaby przede wszystkim bezpieczna dla 
dzieci. 
Grzegorz Natkański – Inspektor w Wydz. TI – Zgadzam się z tym, że stan sali 
gimnastycznej jest bardzo zły. Mamy opracowany plan nowej sali, która miałaby 
kosztować 8,5 mln zł. Jeżeli chcielibyśmy zrobić nowy projekt budynku 
pasywnego to koszt wyniósłby 100 tys. zł. Budynek pasywny to taki, którego 
koszty eksploatacji są dużo niższe. 
Wiesław Turek – radny – Jakie następne kroki? 
Grzegorz Natkański – Inspektor w Wydz. TI -  Należy zabezpieczyć dodatkowe 
środki na projekt. Jeżeli przeprojektujemy pierwszy plan, który kosztował 40 tys. 
zł to możemy otrzymać dofinansowanie do 80%. Na razie nie ma decyzji w tej 
sprawie. 
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Wiesław Turek – radny – W latach 90 na sali gimnastycznej zawalił się dach. 
Wszystko co tam jest to prowizorka. Zagraża to bezpieczeństwu dzieci                                   
i nauczycieli. Jeżeli coś się stanie to odpowiedzialność spadnie również na nas. 
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Chcielibyśmy, aby na następnej 
komisji pojawił się Pan Burmistrz Kacprzak i abyśmy podjęli jakieś kroki w 
sprawie sali gimnastycznej przy ZSS Nr 2. 
Ad. pkt. 7. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
A) Reforma oświaty – etapy wdrażania. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację (załącznik 
nr 7 do protokołu). 
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – W szkołach nie ma gabinetów 
pielęgniarki medycyny szkolnej. Czy są jakieś szanse, aby mogły powstać? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Trudno odpowiedzieć czy udałoby 
się zorganizować. W szkołach miejskich myślę, że nie byłoby problemu. Są 
projekty w Ministerstwie na organizowanie oddziałów stomatologicznych                          
i pielęgniarskich. Na dzień dzisiejszy takie punkty są tylko przy przychodniach. 
Słyszałem, że Vita Med organizuje gabinety stomatologiczne w ZSS nr 2 i ZSS 
nr 3, nie wiem jak z ZSS nr 1. 
Andrzej Pacan – radny – Dlaczego w jednych szkołach są klasy łączone, a w 
innych nie? Jakie to są klasy? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Nie jestem w stanie powiedzieć 
teraz jakie to są klasy. Przygotuję taką informację.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Rozmawiamy o wdrażaniu reformy oświaty 
oraz wprowadzeniu do szkół gabinetów pielęgniarskich. Wiemy, że aby była 
pielęgniarka musi być 600 uczniów i wtedy jest to uzasadnione. Ma to rację bytu 
w szkołach miejskich, natomiast na wsiach to się nie uda. Jeżeli znajdą się 
pieniądze na etaty dla pielęgniarek, to dużym problemem będzie 
wygospodarowanie pomieszczeń na gabinety. Spotkałem się z taką interpretacją, 
że skoro nie ma warunków, ani narzędzi w szkołach to pielęgniarka szkolna 
powinna pracować w ośrodku zdrowia i to ma zasadność. Pielęgniarka jest 
potrzebna tam, gdzie ma pole do działania. Wkraczamy w reformę oświaty, jest 
zapotrzebowanie na nowe meble, pomoce naukowe. Była zapowiedź z 
Ministerstwa, że na te cele środki są zarezerwowane, czy coś Pan wie?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Jest taki program z Ministerstwa i 
skorzystała z niego tylko Pani Dyrektor z Wygnanowa. Może otrzymać na 
doposażenie szkoły i pomoce dydaktyczne ok. 8 tys. zł. Takie możliwości miały 
tylko szkoły nowo utworzone. Sytuacja ekonomiczna w oświacie jest bardzo 
trudna. 

B) Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2016 rok.  
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a) Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp.z o.o. – przedstawiła sprawozdanie 
finansowe (załącznik nr 8 do protokołu). 

b) Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. – przedstawiła 
sprawozdanie finansowe (załącznik nr 9 do protokołu). 

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Wynik finansowy jest dodatni. Czy są to 
pieniądze, które pozostaną w spółce, czy należy jeszcze od tej kwoty odliczyć 
podatek dochodowy? Czy prowadzicie analizę poszczególnych działalności i jaka 
jest ich rentowność? 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. – W załączniku do 
sprawozdania są pokazane wyniki poszczególnych działów (tabela nr 3). Jeśli 
chodzi o podatek dochodowy to mamy wiele kosztów wyłączonych. Podatek 
dochodowy w 2016r. wyniósł ok. 88 tys. zł.  
Wiesław Turek – radny – Jaki wpływ ma RIPOK na bilans w przyszłości? 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. – Jeśli chodzi o zeszły rok to 
była strata. Największy problem jest z tym, że obok nas są jeszcze 3 inne RIPOKi 
i musimy walczyć o dostawców. 
Wiesław Turek – radny – Czyli możemy przyjąć, że będzie się to bilansowało, a 
zyski mogą być, ale niewielkie? 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. – Myślę, że z czasem się to 
rozwiąże. 
Wiesław Turek – radny – Czy jesteśmy konkurencyjni? 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. – Tak. Reszta są to firmy 
prywatne. Mamy niższe ceny niż pozostałe firmy. 
Andrzej Pacan – radny – Czy wiadomo coś o wywozie nieczystości z terenów 
wiejskich w okresie letnim? 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. – Nie do mnie należy kierować 
pytanie, a do władz miasta. PGK nic nie wie na ten temat. 
Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji -  Z tego co pamiętam to sołtysi 
mieli zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy wywóz śmieci. 
Andrzej Pacan – radny – Było dużo dyskusji, aby nie różnicować wsi i miasta, ale 
warunek miał być taki, że na wsi również będzie wywóz dwa razy w okresie 
letnim. Rozmowy na nic się nie zdały. 

c) Magdalena Nowacka – MPK Sp. z o.o. – przedstawiła sprawozdanie 
finansowe (załącznik nr 10 do protokołu). 

C) Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. – przedstawiła informację 
(załącznik nr 11 do protokołu). 
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Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział 
Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w 
Opocznie (załącznik nr 12 do protokołu). 
Wiesław Turek – radny – Ile możemy wybudować kanalizacji mając do 
wykorzystania 2 mln zł? 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. – Trudno jest mi określić. 
Obecnie kończymy kanalizację w Bukowcu „Komornikach” oraz kawałek w 
Różannej. 
Tomasz Rurarz – radny – Jak wygląda kanalizowanie miasta? 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. – Miasto jest w zasadzie 
skanalizowane. Jeżeli są jakieś odcinki to staramy się je robić na bieżąco. 
Tomasz Rurarz – radny – Zmierzam do tego, iż w marcu ubiegłego roku 
otrzymaliście Państwo pismo z lokalnej firmy o przyłącze wodno – kanalizacyjne. 
Odpisaliście, że wykonacie je w czerwcu tego roku, a nie widzę tego w planie 
inwestycyjnym. 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. – Być może zostanie to jeszcze 
zmienione, ponieważ nanosimy w trakcie roku zmiany, w zależności od tego czy 
pozwolą nam na to środki.  
Tomasz Rurarz – radny – Na ulicy Piotrkowskiej pomiędzy posesjami 129 – 137 
nie ma przyłącza kanalizacyjnego. 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK. Sp. z o.o. – Ale nie mają  mieszkańcy 
przyłącza, czy nitki kanalizacyjnej? Moim zdaniem ludzie po prostu się nie 
przyłączyli, a kanalizacja tam jest. Sprawdzimy to. 
Andrzej Pacan – radny – Analizując zabudowę poszczególnych miejscowości 
zastanawiam się, czy może lepszym rozwiązaniem byłoby przeprojektowanie 
sieci kanalizacyjnej tak, aby zmienić współczynnik koncentracji ponieważ dużo 
ludzi się teraz buduje. Być może miejscowości, które się nie zmieściły w 
projekcie, będą miały szansę na kanalizacje po przeprojektowaniu. Moglibyśmy 
np. Wygnanów, Zameczek i Wólka podłączyć do sieci w Woli Załężnej.  Proszę, 
abyście Państwo to przeanalizowali. 
Tomasz Rurarz – radny -  W ostatnim czasie rozsyłacie Państwo informację o 
obowiązkowym montażu zaworów antyskażeniowych na wodociągach. Czemu 
ma to służyć? 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK. Sp. z o.o. – Chcemy uniknąć takiej 
sytuacji jaka miała miejsce w zeszłym roku w Wygnanowie, gdzie woda została 
skażona. Chcemy, aby ludzie którzy korzystają  z naszej wody i mają hydrofory 
mieli taki zawór. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że bakteria 
przedostanie się do wodociągu.  
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Tomasz Rurarz – radny – Rozumiem, że dotyczy to osób, które mają hydrofory? 
Pytam, ponieważ wszyscy mieszkańcy otrzymali takie pismo i pytają mnie co 
mają robić. 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK. Sp. z o.o. –Wydaje mi się, że dotyczy 
to osób, które mają hydrofory. Taki zawór kosztuje ok. 70 zł.  
Andrzej Pacan – radny – Mieszkańcy miejscowości, gdzie woda była skarżona 
pytają, czy mogą liczyć na jakieś ulgi w opłacie za wodę związku z tym, że 
ponieśli koszty przy czyszczeniu szamb.  
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK. Sp. z o.o. – Nic mi nie wiadomo o tym, 
aby mieszkańcy sami musieli czyścic sieć. My to robimy. 
Wiesław Turek – radny – Z pisma wynika, że wszyscy mieszkańcy są 
zobowiązani do podłączenia zaworu antyskażeniowego, a nie tylko mający 
hydrofory. Moim zdaniem pismo jest źle sformułowane. Chciałbym jeszcze 
poruszyć temat o którym mówiłem wiele razy. Przy większych opadach deszczu 
ze wszystkich studzienek, które są wzdłuż rzeki płynie woda, która zalewa 
posesje. Ludzie podłączają swoje instalacje, rynny do sieci kanalizacyjnej. 
Słyszałem, że są robione kontrole, ale nie ma żadnego rezultatu. Trzeba coś z tym 
zrobić bo problem się nasila.  
Andrzej Pacan – radny- Bardzo proszę o uaktualnienie mapek, bo te które 
dostajemy są nieaktualne. 

D) Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu 

Gminy Opoczno za 2016 rok, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 13 
do protokołu). 

Komisja glosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

b) absolutorium dla Burmistrza Opoczna, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2017 – 2029, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 15 
do protokołu). 
Tomasz Rurarz – radny – Inwestycja nad zalewem, co to będzie? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jest to kontynuacja poprzedniej inwestycji. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Zmiana nawierzchni na ul. Wałowej, czego 
miałaby dotyczyć? 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Z tego co wiem to wybudowanie parkingu, 
ścieżki rowerowej wokół zalewu. Oczywiście składamy wniosek o 
dofinansowanie. 
Wiesław Turek – radny – Chciałbym zapytać o program związany z poprawą 
jakości powietrza w związku z którym będziemy podejmować uchwałę. Jaka 
kwota zabezpieczona jest w budżecie i WPF? Chodzi mi o sposób wyliczenia? 
Czy wnioski, które składali mieszkańcy do tej pory zostały zsumowane i dlatego 
przyjęto tę kwotę? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Zabezpieczona jest kwota na wydatki 
niekwalifikowane, czyli te, które ma ponieść gmina. Dokładniej zajmował się tym 
wydział techniczno – inwestycyjny. W budżecie jest zabezpieczonych 90 tys. zł, 
ponieważ takie wyliczenia otrzymałam z wydz. TI oraz Funduszy Europejskich. 
Nie ma partycypacji gminy, są tylko środki ludności oraz dotacja z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zabezpieczone środki 
przeznaczone są na promocję, przygotowanie projektu i dokumentacji w tym 
audytów energetycznych oraz nadzór nad badaniami potwierdzającymi efekt 
ekologiczny. 

Komisja glosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 16 
do protokołu). 
Tomasz Rurarz- radny – Zakup nieruchomości przy ul. Janasa 9. O co chodzi? 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – Chodzi o 4 lokale w tej 
nieruchomości. W przyszłości chcemy wykupić jeszcze 3.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Czy jeżeli dyrektorzy szkół wystąpiliby do 
Burmistrza o dofinansowanie na doposażenie szkół otrzymaliby je? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Trudno odpowiedzieć na to 
pytanie. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Na dzień dzisiejszy dokładamy do oświaty ok. 
3 mln zł. Nie wiemy, ile jeszcze będzie kosztowała nas reforma.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jako samorząd powinniśmy wystąpić do 
Ministerstwa o środki na wprowadzenie reformy, abyśmy mieli jasność. 
Andrzej Pacan – radny – W sprawozdaniu Burmistrza została ujęta sprzedaż 
nieruchomości po byłej policji. Czy jest to kwota 1 mln zł? 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – Tak. 

Komisja glosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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e) przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego, 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 17 do protokołu). 

Komisja glosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

f) przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i 
gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 18 do protokołu). 
Wiesław Turek – radny – Czy była robiona analiza innych terenów, które w 
przyszłości mogłyby zostać włączone do miasta? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Na razie się nad tym nie 
zastanawialiśmy. Teraz rozmawiamy wyłącznie o terenach w Januszewicach, 
które gmina zakupiła. 
Andrzej Pacan – radny – Może należałoby zapytać mieszkańców Januszewic, czy 
cała wieś chciałaby być przyłączona do Opoczna? 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – Jeżeli będą prowadzone 
konsultacje to mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na ten temat. Sołectwo 
na tym nie traci. 

Komisja glosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

g) przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Opoczno, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 19 do protokołu). 
Wiesław Turek – radny – Co zawierałby taki projekt, opracowanie? Jakie zmiany 
w stosunku do stanu dzisiejszego? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Będzie uszczegółowiać ile 
może być reklam na danym terenie, jakie zagęszczenie itp. 
Ryszard Starus – radny – Jeżeli cała procedura powiedzie się pomyślnie, czy 
będzie to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego?  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Będziemy musieli to 
dokładnie sprawdzać. Nie będzie to łatwa praca, ponieważ będziemy musieli 
zaangażować wielu pracowników. 
Wiesław Turek – radny -  Moim zdaniem nie powinno podlegać na stronach 
internetowych miasta. 
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Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Zapis powinien pozostać, 
ponieważ informacja musi dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Musimy 
wykorzystać wszelkie źródła informacji. 

Komisja glosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

h) zmiany nazw ulic w Opocznie, 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 20 do protokołu). 

Radny Andrzej Pacan zgłosił następujący wniosek: aby fragment ul. Armii 
Ludowej biegnący od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Przemysłową w kierunku 
wschodnim do skrzyżowania z ul. Wojciecha Kossaka nosił nazwę Armii Andersa. 
Natomiast odcinek biegnący od skrzyżowania z ul. M. Kopernika w kierunku 
wschodnim, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 1237/14 i 1147/2 w 
obrębie 12 miasta Opoczna nosił nazwę Witolda Pileckiego.  

Głosowanie : za – 1, przeciw – 3, wstrz. – 4. Wniosek został odrzucony.  
Ryszard Starus – radny – Przypominam, że jeżeli sami nie zmienimy nazw ulic  
zrobi to za nas Wojewoda. 

Komisja glosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

i) uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej wymiany źródeł ciepła na 
obszarze miasta Opoczno  w ramach „Poprawa jakości powietrza 
poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno”, 

 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 21 do protokołu). 

Komisja glosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

j) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia                 
i prowadzenia przez Powiat Opoczyński Przedszkola Specjalnego w 
Opocznie, 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 22 do protokołu). 
Katarzyna Sałaj – Starostwo Powiatowe – Powiat Opoczyński zwrócił się do 
Gminy Opoczno z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia 
dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Przedszkola Specjalnego w 



12 
 

Opocznie. Na dzień dzisiejszy mamy 8 wniosków, z czego 6 dotyczy dzieci spoza 
gminy. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Czy obowiązkiem gminy jest przekazać 
dotację? Czy w ten sposób nie pozbędziemy się dzieci z Przedszkola nr 8 gdzie 
jest grupa integracyjna? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Z tego co wiem to w tym 
przedszkolu mają być tylko dzieci, które są niepełnosprawne w stopniu 
znacznym. Dzieci te nie mogą uczęszczać go grupy integracyjnej.  
  Komisja glosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

k) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna, 
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.  
Ad. pkt. 8 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załącznik nr 23, 24, 
25, 26 do protokołu. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 
posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.50. 
 
 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska 

Przewodniczący Komisji 
do Spraw Rodziny, Młodzieży 

i Kultury Fizycznej 
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