PROTOKÓŁ NR 8/18
z posiedzenia
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 27 sierpnia 2018r.
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 2018r.
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 2018r.
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 zgłoszeń.
Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca czerwca i lipca br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 6/18 z dnia 25 czerwca 2018r. oraz
Nr 7/18 z dnia 9 lipca 2018r. 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.
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 25 czerwca 2018r.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 6/18 z dnia 25 czerwca 2018r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 9 lipca 2018r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 7/18 z dnia 9 lipca 2018r.
Ad. pkt 2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2018r.
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła informację.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr
XLVIII/18 z dnia 29 sierpnia 2018r.
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).
Andrzej Pacan – radny – W materiale przekazanym przez Pana Naczelnika jest
napisane, że w szkole w Bielowicach jest 22 nauczycieli na pełen etat i 6 niepełno
zatrudnionych. Wydaje mi się, że to może być błędna informacja.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Sprawdzę na najbliższą
komisję.
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 2018r.
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Podinspektor w Zespole Spraw Społecznych
i Ochrony Ludności – przedstawiła informację (załącznik nr 5 do protokołu).
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Dodatkowo radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Miejskiej Komisji
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2018r. (załącznik nr 5a
do protokołu).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2018r.
Komisja zapoznała się z materiałem, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
B) Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich – koszty funkcjonowania.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejski Dom Kultury
w Opocznie (załącznik nr 7 do protokołu).
C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr XVI/149/08 w sprawie utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Opocznie,
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Podinspektor w Zespole Spraw Społecznych
i Ochrony Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym,
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Podinspektor w Zespole Spraw Społecznych
i Ochrony Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 5 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego,
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 9 do protokołu).
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego,
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Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 10 do protokołu).
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 20182029,
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 11 do protokołu).
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 12 do protokołu).
Na sesje zostanie przedstawiony nowy projekt uchwały w związku z
wpływem środków na zadania zlecone, czyli uruchomieniem programu „Dobry
start”.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2018”,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 13 do
protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata
2018-2021 z perspektywą do roku 2025”,
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) utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 15 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) Statutu Gminy Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały, który
stanowi załącznik do protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 29.08.2018r.
Autopoprawka: w Dziale V w § 66.1 „Zawiadomienie o miejscu, terminie i
porządku obrad Rady oraz komisji rady podaje się do publicznej wiadomości
mieszkańców w formie komunikatu, najpóźniej na 3 dni przed sesją lub
posiedzeniem komisji rady w sposób zwyczajowo przyjęty. W przypadku komisji
rady doraźnych komunikat może nie zawierać porządku obrad” oraz w Dziale VI
§ 70 „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji organów Gminy
Opoczno, następującej po kadencji, w czasie której niniejsza Uchwała została
podjęta”.
Dodatkowo uwagi do proponowanego projektu uchwały wniosła radna Beata
Wiktorowicz (załącznik nr 16 do protokołu). Uwagi radnej zostały uznane za
bezzasadne.
Swoją uwagę dotyczącą inicjatywy uchwałodawczej zwrócił radny Grzegorz
Wołąkiewicz. W związku z tym, iż obowiązuje inicjatywa obywatelska Państwo
jako radni jesteście z urzędu i ustawy o samorządzie gminnym zobligowani do
składnia projektów uchwał. Według służb prawnych Wojewody przepis ten
określa ustawa o samorządzie gminnym, dlatego nie ma potrzeby powielania go
w Statucie gminy.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Czy funkcja Przewodniczącego
Rady Osiedla miałaby być funkcja płatną?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Będzie to funkcja społeczna. Byłaby to
funkcja podobna do tej jaką na pełni sołtys. Statut mówi, że jednostki pomocnicze
nie prowadza gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
Andrzej Pacan – radny – W przedstawionym statucie jest zapis, że radny może
być członkiem dwóch komisji stałych. Czyli może, ale nie musi?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Po to jest mandat radnego, aby
pracować. Taki zapis wynika jeszcze z zaszłości i jest decyzją radnych. Jest to
również spójne z uchwałą o dietach.
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Andrzej Pacan – radny – Czy nazwy komisji nie powinny być wyszczególnione
w statucie?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Obecnie dochodzi nam jedna
dodatkowa komisja „Skarg, wniosków i petycji”. Będzie ich w sumie siedem. Być
może nowa rada zadecyduje o zmniejszeniu liczby. Według nadzoru prawnego
wojewody nie ma potrzeby określania w statucie nazw komisji.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Dodatkowy materiał z którym zapoznali się radni stanowią załącznik nr 17 i 18
do protokołu.
Ad.pkt.6
Zapytania i wolne wnioski.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 12.55

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński
Protokołowała:
Alicja Firmowska
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