
1 
 

PROTOKÓŁ  NR 13/17 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
z dnia 20 grudnia 2017r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - 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.  

 
Eugeniusz Łączek - 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 - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia z proponowaną zmianą. 

 
Ad. pkt. 1  

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

Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 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. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 12/17  z dnia 21 listopada 2017r. 
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Ad. pkt. 2  
  Plan pracy komisji na 2018 rok.  
 

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają propozycje odnośnie 
zmiany przedstawionego planu pracy na 2018 rok. 
Radny Grzegorz Wołąkiewicz – zaproponował, aby do tematu w miesiącu marcu 
„Bezrobocie w Gminie w roku 2017” dopisać „Informacja na temat prac 
interwencyjnych w roku 2017”. 
Ponadto zaproponował, aby do tematyki w miesiącu lipcu dopisać punkt 
„Partnerstwo Publiczno-Prywatne – informacja na temat zaawansowania prac i 
terminów realizacji”.  
Komisja przyjęła powyższe propozycje.  
 
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). 
Barbara Wacławiak - radna – Chciałam pochwalić firmę za organizację pracy w 
rejonie ul. Skłodowskiej. Firma posprzątała po zakończeniu prac, nie było 
utrudnień w ruchu.  

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 projekt uchwały (załącznik 
nr 6 do protokołu). 

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

 
b) nadania nazwy ulicy przebiegającej wzdłuż wschodniej strony osiedla 

kolejowego.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 7 do protokołu). 
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Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
c) nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Świerkowej. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 8 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła 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  (załącznik nr 9 do protokołu). Projekt uchwały zostanie 
wprowadzony do porządku obrad sesji.  

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 
do protokołu). 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Pozytywne jest to, że zwiększają się dochody 
własne Gminy. Chciałem zapytać o zadania inwestycyjne: 
- rozbudowa remizy w Kruszewcu - planowana była  kwota 233 tys. zł, jest 
zmniejszenie, z czego to wynika? 
- rów odwadniający w Libiszowie Kol. 520 m - w tym roku 50 tys. zł, na przyszły 
rok też jest zaplanowana kwota, z czym jest to związane?  
- budowa drogi Sikorniki 2 km kwota łącznie ponad 2 mln zł (w tym roku 17 tys. 
zł przypuszczam, że z Funduszu Sołeckiego – na co była wydatkowana? Na 
przyszły rok wpisujemy 128 tys. zł. Co to za droga? Ile tam jest zabudowań?  
Jeśli wprowadzamy nowe inwestycje to znaczy, że część inwestycji, które były 
rozpoczęte czy planowane na ten rok, nie znalazły miejsca w budżecie. 
Uzasadnienie może być różne, ale budzi to wątpliwości i pytania. Była 
zaplanowana inwestycja w Stużnie Kolonii, inwestycja wypadła z tego roku                           
z przyczyn niezależnych od nas, ale nie znajduję jej również w budżecie na 
przyszły rok, a wchodzi na jej miejsce inna.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jeśli chodzi o wykaz przedsięwzięć to żadne 
inwestycje nie doszły, żadne zmiany nie nastąpiły. Zwiększenie nastąpiło tylko w 
ul. Biernackiego. Gro tych inwestycji jest pokazanych ze względu na zmiany 
limitów, czyli umowy podpisane, niektóre inwestycje zrealizowane, dlatego te 
limity ulegają zmianie, po prostu ich już nie ma.   
Jeśli chodzi o Kruszewiec to nie ma tu żadnego zmniejszenia.  
Jeśli chodzi o rów odwadniający – płatność w przyszłym roku. 
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Droga Sikorniki 17 tys. zł w tym roku i 128 tys. 300 zł w przyszłym roku - to 
dotyczy projektu technicznego, to długi odcinek drogi 2 km. Będziemy własnymi 
siłami robić tę drogę poprzez utwardzenie, a nie wybudowanie typowej drogi.  

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 4 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). 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Mam taką uwagę. Sesję Rady Miejskiej mamy 
zaplanowaną na dzień 28 grudnia. W niektórych paragrafach i placówkach 
oświatowych mogą pojawić się środki do wykorzystania, a pozostaje mało czasu. 
Tak jest co roku. To niekorzystna sytuacja dla Dyrektorów szkół. Proszę 
przemyśleć, czy bylibyśmy w stanie coś zrobić, aby Dyrektorzy mogli spokojnie 
wykorzystać wszystkie środki. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, 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. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 12 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 7, 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. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                        
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 13 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, 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.  
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                        
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 14 do 
protokołu). 

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

 
i) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 15 do protokołu). 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
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). 

Komisja przyjęła do wiadomości 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). 
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p) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                            
i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 22 do 
protokołu). 
 

Dodatkowe materiały, z jakimi zapoznali się radni stanowią załącznik nr 23 i 24 
do protokołu. 
 
Ad. pkt. 4 

Zapytania i wolne wnioski. 
 

Radna Barbara Wacławiak – pyta o budynek na ul. Sobieskiego, sprawę użyczenia 
kotłowni na Osiedlu Kolejowym /jest zagrodzone/ oraz prosi o pomalowanie z 
zewnątrz budynku kotłowni na ul. Skłodowskiej. 
Radny Eugeniusz Łączek – sygnalizuje potrzebę wyrównania drogi do cmentarza 
przy ul. Rolnej. 
Komisja zgłasza zapytanie w kwestii korzystania z parkingu przy kotłowni na ul. 
Skłodowskiej.  

 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 

posiedzenie. 
 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.20. 
 

 
Przewodniczący Komisji 
 
    Eugeniusz Łączek  
 

 
Protokołowała: 
B. Kędziora 
 


