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PROTOKÓŁ  NR 13/17 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
z dnia  18 grudnia 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 listopada br. 
2. Budżet Gminy na 2018 rok. 
3. Plan pracy Komisji 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/.  
Na wniosek Skarbnika Gminy z porządku obrad został wycofany punkt 2 „Budżet 
Gminy na 2018 rok”, który analizowany będzie na komisjach i sesji w miesiącu 
styczniu 2018r. 
Komisja głosami: za- 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji z proponowaną zmianą. 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw 

Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 12/17 z dnia 21 listopada 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 21 listopada 2017r. 
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Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 12/17  z dnia 21 listopada 2017r. 
Ad. pkt. 2  
  Plan pracy komisji na 2018 rok.  

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają propozycje odnośnie 
zmiany przedstawionego planu pracy na 2018 rok. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Moim zdaniem powinniśmy zrezygnować z 
formy komisji wyjazdowych. Jest to niepotrzebny wydatek, poza tym to co 
mieliśmy zobaczyć już zobaczyliśmy. 
Ryszard Starus - radny – Nie mam nic przeciwko temu, ale wydaje mi się, że nie 
chodzi tylko o to abyśmy oglądali, ale przede wszystkim o to, aby ludzie mogli z 
nami porozmawiać.  
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Proponuję, aby pozostawić formę 
komisji bez zmian. Przed daną komisją na bieżąco będziemy ustalać jej formę. 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
plan pracy Komisji na 2018 rok. 

Plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Ad. pkt. 3 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
A) Informacja na temat inwestycji w zakresie rozbudowy sieci 

ciepłowniczej, zrealizowanych w roku 2017 i zamierzeniach 
inwestycyjnych na lata następne Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. w Opocznie. 

Marek Ksyta – Prezes ZEC – przedstawił informację (załącznik nr 5 do 
protokołu). 
Beata Wiktorowicz – radna – Czy jest możliwość przyłączenia domów 
jednorodzinnych na osiedlu Ustronie? 
Marek Ksyta – Prezes ZEC – Możliwości ciepłowni to 40 MW. Docelowo w 
okresach zimowych wykorzystywana moc to 20 MW. Wielkości te świadczą o 
tym, że ZEC przygotowany jest na rozbudowę sieci. Inwestycje, które 
wykonujemy i które już wykonaliśmy mają służyć temu, aby podłączać 
najbardziej zagrożone części miasta. Powstała inicjatywa radnego Rurarza na 
osiedlu Gorzałków. Jesteśmy na etapie projektowania. Cykl inwestycyjny na tym 
terenie będzie rozłożony w latach. Wstępne koszty to ok. 7 mln zł. 
Andrzej Kacprzak – radny – Jaka jest szczegółowa kwota podłączenia do sieci 
ciepłowniczej domu jednorodzinnego. 
Marek Ksyta – Prezes ZEC – Nie mogę podać szczegółowej kwoty, ponieważ 
wynika to z tego, że przyłącze budowane jest od sieci wysokoparametrowej. 
Zależy gdzie w ulicy przebiega nitka sieci wysokoparametrowej i od tej nitki 
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budujemy przyłącze. Ceny które funkcjonują przy budowie przyłącza na placu 
Kilińskiego wynoszą 1500 zł za metr bieżący. Natomiast odbiorca w zależności 
od długości przyłącza ponosi odpłatność w wysokości ustalanej przez stawki 
taryfowe oraz od przekroju. Jeżeli jest to przekrój 35 mm stawka wynosi 150 zł 
za mb. 
Beata Wiktorowicz – radna – Jaka jest perspektywa podłączenia osiedle Ustronie? 
Marek Ksyta – Prezes ZEC – Jeżeli zostanie podjęta inicjatywa, chętnie spotkam 
się z mieszkańcami. Tam gdzie będzie najwięcej chętnych będziemy starali się 
rozbudowywać sieć ciepłowniczą.  
Beata Wiktorowicz – radna – Wiem, że jest dla Pana ważny stan powietrza w 
Opocznie. Bardzo proszę powiedzieć o inicjatywie jaką podjął ZEC. 
Marek Ksyta – Prezes ZEC – Przyłączyliśmy się do akcji zakupu czujników do 
pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Chcemy zakupić dwa czujniki. Koszt 
jednego to 1500 zł. plus 60 zł opłaty abonamentowej. Chcielibyśmy zainstalować 
je na Gorzałkowie oraz w okolicach SP Nr 3. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) Nadania nazwy ulicy przebiegającej na południe od Szpitala 

Powiatowego  w Opocznie. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 6 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

b) Nadania nazwy ulicy przebiegającej wzdłuż wschodniej strony osiedla 
kolejowego.  

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 7 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

c) Nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Świerkowej. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 8 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
Przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 Skarbnik Gminy omówiła 
projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/320/2016 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego, który zostanie wprowadzony do 
porządku obrad sesji w miesiącu grudniu.  

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
d) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 

e) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11 
do protokołu). 
Beata Wiktorowicz – radna – Co dalej z oświetleniem hybrydowym na osiedlu 
Milenijnym? Na co zostanie przeznaczona kwota, która została? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Kwota po części została zużytkowana na projekt 
techniczny, a jeżeli chodzi o zakres rzeczowy to nie będzie on zrealizowany w 
100 %. 
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Z tego co słyszałem z gminy 
zostały wysłane pisma do mieszkańców w których wskazano termin realizacji 
tego przedsięwzięcia na koniec czerwca. Jeżeli wydział merytoryczny nie może 
pozyskać niewielkiej kwoty na realizację zadania to niepotrzebne są obietnice. W 
złym świetle stawiamy siebie dając słowo i nie dotrzymując go.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Składany był wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, który niestety został oceniony bardzo nisko. 
Dofinansowanie było w okolicy 3%. Później postanowiono, że zrealizujemy z 
własnych środków 9 lamp. Niestety te środki, które były zabezpieczone w naszym 
budżecie nie wystarczyły nawet na 9 lamp. Inwestycja okazała się bardzo droga. 
Z rozmowy z Naczelnikiem zrozumiałam, że za zabezpieczone pieniądze 
bylibyśmy w stanie zrobić ok. 1 km oświetlenia ledowego. Najprawdopodobniej 
Burmistrz w przyszłym roku, kiedy będziemy ustalać budżet i dzielić 
niewykorzystane środki podejmie decyzje, aby tą inwestycję rozpocząć. 

Komisja głosami: za – 8, przeciw – 1, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

f) Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania 
dotacji.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. OiS – przedstawił informację (załącznik nr 12 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

g) Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 



5 
 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił informację 
(załącznik nr 13 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 

h) Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił informację 
(załącznik nr 14 do protokołu). 
Andrzej Pacan – radny – Proszę o wyjaśnienie paragrafu 2. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ -  Firma wywozowa powinna 
zawrzeć z właścicielem umowę i określić stawkę, która nie może być wyższa niż 
54 zł za m3. Uchwała podjęta była w 2013 roku. Stawki wywozu nieczystości 
ciekłych są na tym samym poziomie. 
Tomasz Rurarz – radny – Ostatnio został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów. 
Kto wygrał? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Wpłynęła jedna oferta z firmy 
PGK na kwotę 2 mln 350 tys. zł. Wcześniej była to kwota 2 mln 200 tys. zł.  

Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

i) Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 
 Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 
15 do protokołu). 
Do składu zespołu zgłosiła się radna Beata Wiktorowicz. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
j) Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały oraz planem pracy Rady   Miejskiej 
(załącznik nr 16 do protokołu). 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Na jednej z sesji było dużo uwag odnośnie 
organizacji ruchu w mieście. Może powinniśmy wprowadzić punkt do porządku 
obrad sesji, który dotyczyłby zagadnień bezpieczeństwa ruchu w mieście? 
Wiesław Turek – radny – Zastanawiam się czy jest sens ustalać konkretną datę, 
ponieważ Komisja Bezpieczeństwa działa przy Starostwie cały czas i zbiera się 
na wniosek. Moim zdaniem zgłoszenia do Komisji Bezpieczeństwa powinny być 
cały czas, a pod koniec roku możemy zebrać wnioski, omówić je i rozpatrzeć jak 
przebiegła realizacja. 
Andrzej Pacan – radny- W trakcie roku omawiamy punkt dotyczący ustalania 
stawek opłat za wodę. Chciałbym prosić, aby został przesunięty na wcześniejszy 
miesiąc np. sierpień, abyśmy mieli więcej czasu na zastanowienie się nad nim. 
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Od 2018 roku Rada Miejska 
nie będzie rozpatrywała stawek opłat za wodę. To zadanie będzie należało do 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.   

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
k) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 17 do 

protokołu). 
 

l) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w 
Opocznie na rok 2018. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 18 do 

protokołu). 
 
m) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 19 do 

protokołu). 
 
n) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu na rok 2018.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 20 do 

protokołu). 
 
o) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Opocznie na rok 2018. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 21 do 

protokołu). 
 
p) Zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                            

i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018. 
Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załącznik nr 23 

i 24 do protokołu. 
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Ad. pkt. 4 
Zapytania i wolne wnioski. 

Ryszard Starus – radny – Przed sklepem Rossman jadąc od ul. Kopernika jest 
znak „Nakaz jazdy w prawo”. Jest on trochę mylący dla kierowców. Proszę o 
wyjaśnienie jego celowości w tym miejscu. Chciałbym również zgłosić, iż na 
skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej obok sklepu „Armet” przy przejściu dla pieszych 
są popękane płyty, które zagrażają przechodniom. Proszę o zwrócenie uwagi. 
Wiesław Turek – radny – Zastanawia mnie celowość znaku „Stop” na drodze 
prowadzącej do stacji Opoczno Płd., która krzyżuje się  z ul. Mokrą. 
Tomasz Rurarz – radny – Droga na Opoczno Płd. jest drogą techniczną natomiast 
ul. Mokra to droga gminna. Dlatego ten znak. 
Beata Wiktorowicz – radna – Proszę o interwencję na ul. Brzozowej w związku 
ze złym stanem nawierzchni.  

 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 

posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.30. 

 
 

Przewodniczący Komisji 
Robert Grzesiński 

 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska 
 


