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PROTOKÓŁ  NR 9/17 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
z dnia  23 sierpnia 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 czerwca i lipca br. 
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017r. 
3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego. 
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                                             

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017r. 

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- 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji do Spraw 

Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 7/17 z dnia 26 czerwca 2017r., oraz 
Nr 8/17 z dnia 7 lipca 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 czerwca 2017r. 
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Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 7/17  z dnia 26 czerwca 2017r. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 7 lipca 2017r. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 8/17  z dnia 7 lipca 2017r. 
Ad. pkt. 2. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017r.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy w I półroczu 2017r. (sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi 
załącznik do protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXXV/17 z dnia 30.08.2017r.). 
Andrzej Pacan – radny – Jakie mamy zadłużenie na dzień dzisiejszy? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Zadłużenie na dzień dzisiejszy to ok. 40 mln zł 
ze spłatą do 2025 roku. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 3. 

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego 
roku szkolnego. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
(załącznik nr 4 do protokołu). 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 4  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                            
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017r. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację (załącznik nr 5 do protokołu). 
Irena Przyborek – radna – Czy wszystkie szkoły zwracają się po pomoc? Jak to 
wygląda? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
My wysyłamy do placówek pod koniec sierpnia pisma, aby składały 
zapotrzebowanie na realizację zadania w zakresie profilaktyki. Później spływają 
do nas wnioski, które są rozpatrywane przez Miejską Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Nie wszystkie szkoły się zgłaszają. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt 5. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
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A) Funkcjonowanie świetlic wiejskich – koszty funkcjonowania. 
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejski Dom 

Kultury w Opocznie (załącznik nr 6 do protokołu). 
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                  
2017-2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (złącznik nr 7 do 
protokołu). 
Uchwała do poprawy. Zwiększenie wydatków w oświacie o 1,5 mln zł. W 
związku z tym zwiększenie kredytu. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
b) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (złącznik nr 8 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
c) Niedochodzenia należności o charakterze cywilnym przypadających 

Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (złącznik nr 9 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
d) Zmiany nazwy ulicy w Opocznie. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 10 do protokołu). 

 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
e) Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 11 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
f) Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany 

granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami. 
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Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. RiGG – przedstawiła projekt 
uchwały (załącznik nr 12 do protokołu). 
Andrzej Pacan – radny – Na Komisji Budżetowej zwracałem już uwagę, że 
mieszkańców całej gminy nie będzie interesowało to co dzieje się w 
Januszewicach. Wydaje mi się, że zapis jest zbędny. 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. RiGG – To ustawa o samorządzie 
gminnym wskazuje, że taki zapis powinien się znaleźć w uchwale. 
Andrzej Pacan – radny – Jak w takim razie będą wyglądały konsultacje? 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. RiGG – W uchwale wskazane jest, 
że każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wypowiedzenia się na zebraniach, 
które będą organizowane w ich miejscowościach. Ponadto będzie można 
wypowiedzieć się w Urzędzie oraz na ulicach miasta, gdzie pojawią się 
ankieterzy. 
Andrzej Pacan – radny – Czy ankieterzy będą mieli urny? 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. RiGG – To nie jest głosowanie 
tajne. W związku z tym nie będą mieli urn. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 1, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
g) Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 13 do protokołu) 
 
h) Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II                         

w Mroczkowie Gościnnym.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 14 do protokołu). 
i) Zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Lepsze Jutro” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
WŁ na lata 2014-2020. 

Maria Barbara Chomicz –MGOPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 15 do protokołu). 
Andrzej Pacan – radny – Wydaje mi się, że OPS wchodzi w kompetencje Urzędu 
Pracy w związku z tym projektem. Organizowanie kursów prawa jazdy nie jest 
obowiązkiem Opieki Społecznej. 
 Maria Barbara Chomicz –MGOPS w Opocznie – Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Urząd Pracy powiązane są ze sobą jednym Ministerstwem. Błędne jest 
rozumowanie, że zabieramy sobie klientów. Startując do projektu musieliśmy 
uzyskać odpowiednią ilość punktów. Udało nam się otrzymać dofinansowanie. 
Jeżeli możemy w ten sposób pomóc komukolwiek to naszym obowiązkiem jest z 
tego skorzystać. Poprzez ten projekt nikogo nie wyręczamy w pracy. 
  Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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j) Wyrażenia zgody na realizację projektu „CUS– centrum usług 
społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. 

Anna Sady – Inspektor w Zespole ds. FE – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 16 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
k) Udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 17 
do protokołu). 
Tomasz Rurarz – radny – Czy są już zdiagnozowane potrzeby na kostkę z 
odzysku? Wielu radnych ma już na pewno plany z nią związane. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Pan Burmistrz również ma plany. Chcemy aby 
była wyłożona wokół szkoły nr 1 oraz pod siłownię zewnętrzną. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski. 
Radny Andrzej Pacan wnioskuje o rozbudowę i przebudowę terenu 
sportowego przy szkole w Bielowicach, w związku z reformą oświaty. 

 
Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załącznik nr 18, 

19 do protokołu.  
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 

posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 14.00. 
 
 

 
Przewodniczący Komisji 
Robert Grzesiński 

 
Protokołowała: 

Alicja Firmowska 
 


