PROTOKÓŁ NR 10/18
z posiedzenia
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 3 października 2018r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący
Komisji.
Lista pracowników stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Tematyka posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Stawki podatkowe na rok 2019.
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
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.
Przewodniczący poinformował o wycofaniu z porządku obrad komisji oraz
sesji punktu w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok. Punkt
ten zostanie zrealizowany podczas sesji w miesiącu listopadzie.
Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 8/18 z dnia 27 sierpnia 2018r. oraz
Nr 9/18 z dnia 14 września 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.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 27 sierpnia 2018r.
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Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 8/18 z dnia 27 sierpnia 2018r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 14 września 2018r.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 9/18 z dnia 14 września 2018r.
Ad. pkt. 2.
Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. SiOL – przedstawiła informację
(załącznik nr 4 do protokołu).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3.
Stawki podatkowe na rok 2019.
Punkt został wycofany z porządku obrad komisji ze względu na brak
materiałów. Będzie on realizowany na komisjach i sesji w miesiącu listopadzie.
Ad. pkt. 4.
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2017/18 oraz
wyniki egzaminów zewnętrznych.

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację
(załącznik nr 5 do protokołu).
Dodatkowy materiał stanowi załącznik nr 5a i 5b do protokołu.
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza – Naczelnik obszernie zreferował
wyniki egzaminów. 2 osoby w ZSS Nr 1 uzyskały bardzo wysoki wynik, ale
pamiętajmy o tym, że jest dużo osób które mają minimalnie niższe wyniki i
również należy je pochwalić. Spośród naszych szkół dwie wyróżniają się na tle
innych, ale pozostałe również radzą sobie bardzo dobrze i należą im się wielkie
słowa uznania. Praca pedagogów jest na bardzo wysokim poziomie.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Wielkim wyróżnieniem
dla ZSS Nr 1 są wyniki z matematyki, które wynosiły średnio 78%. Są one o
ponad 10% wyższe od średniej wojewódzkiej oraz krajowej.
Andrzej Kacprzak – radny – Czy ma Pan Naczelnik informacje jak kształtowały
się wyniki w Liceum im. S. Żeromskiego?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Nie znam takich wyników.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
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B) Sprawozdanie z wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Opoczno na rok 2017.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił sprawozdanie
(załącznik nr 6 do protokołu).
Opinia Komitetu Rewitalizacji przy Burmistrzu Opoczna o realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji w 2017r. stanowi załącznik 6a do protokołu.
C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Klub Sportów
Walki „K.O. Opoczno”.

Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 7 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2034.

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8
do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9
do protokołu).
Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach w dotacjach celowych oraz o tym, iż
na sesję zostanie przedstawiony nowy projekt uchwały.
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Czy moglibyśmy otrzymać informacje o
wydatkach bieżących, czyli to o czym Pani mówiła? Inwestycja na ul. Wałowej czy są to kwoty po przetargu? Jest październik i nie wiem, czy słuszne jest
rozpoczynanie tej inwestycji. Ponadto kończy się kadencja i moje zdanie jest
takie, abyśmy skończyli to co zaczęliśmy, a resztę pozostawmy nowej Radzie i
Burmistrzowi. Nie zobowiązujmy następców do kontynuowania czegoś, co być
może uznają za zbędne.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Oczywiście materiał udostępnię. Jeśli chodzi o
nowe zadania, to nie zostały one rozpoczęte teraz, a procedury przetargowe nie
mogą się rozpocząć dopóki nie znajdą się w budżecie.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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d) Zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. SiOL – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 10 do protokołu).
Robert Grzesiński – Przewodniczący komisji – Uważam za karygodne
sytuowanie punktów również w pobliżu szpitali. Proszę, aby ustawa o
wychowaniu w trzeźwości była respektowana i aby picie w miejscach
publicznych było karane mandatami przez Straż Miejską oraz Policję.
Andrzej Kacprzak – radny – Oprócz picia w okolicach Placu Strażackiego
odbywają się również imprezy. Mieszkańcy się skarżą. Proszę na to zwrócić
uwagę.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) Zmiany uchwały Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30
czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Opoczno.

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 11 do protokołu).
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie.
Jacenty Lasota – Naczelnik wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 12 do protokołu).

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie.
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.
h) Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie.
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.
i) Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie.
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Bardzo proszę, aby radni otrzymali
materiały dotyczące skarg odpowiednio wcześniej, aby mogli się z nimi zapoznać.
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Beata Wiktorowicz – radna – Wydaje mi się, że radni powinni otrzymać wszystkie
materiały na 4 dni przed sesją, a jesteśmy na 2 dni przed sesją.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Trudno jest wpływać na pracę Państwa
radnych. Komisja Rewizyjna odbyła się w poniedziałek o godz. 15. Wypracowała
odpowiednie wnioski, ale trudno mi odpowiedzieć, czy będą one na jutro gotowe.
Najprawdopodobniej otrzymacie je Państwo tuż przed sesją.

Ad. pkt. 5.
Zapytania i wolne wnioski.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Na dzisiejsze posiedzenie Komisji
pozwoliłem sobie zaprosić wieloletniego działacza, pasjonata i trenera sportu Pana
Krzysztofa Maja, który boryka się z problemem dotyczącym wyremontowanej sali przy
ul. Armii Krajowej.
Krzysztof Maj - Dziękuje Panu Przewodniczącemu za zaproszenie. Do przyjścia tutaj
skłoniła mnie sytuacja jaka ma miejsce w nowo wyremontowanym budynku przy ul.
Armii Krajowej gdzie zawodnicy ćwiczą podnoszenie ciężarów. Od remontu minął
zaledwie rok, a już dostrzegamy wiele mankamentów. Wydaje mi się, że wynika to z
niedopatrzenia przez odpowiednie służby podczas remontu. Najpoważniejszym
problemem jest woda, która podczas silnych opadów przenika przez ściany, na których
zaczyna pojawiać się grzyb. Mankamentów jest jeszcze więcej. Nie wyobrażam sobie,
że remont który, kosztował pół mln zł został tak źle zrobiony. Nie chce, aby ktoś zarzucił
mi, że czegoś nie dopilnowałem.

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji– Bardzo proszę, aby zaczęto
działać w tym temacie. Proszę wydział Techniczno – Inwestycyjny, aby
zmobilizował wykonawcę do naprawy budynku.
Grzegorz Natkański – Inspektor w Wydz. TI - Dokumentacja była wykonana
przez biuro projektowe i to był remont, ponieważ mieliśmy ograniczone środki,
alby wybudować nową salę. Drobne usterki są w tym budynku do poprawienia.
Zapraszam również Komisję, aby obejrzała ten budynek.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Jeżeli jest to remont to powinien
być zrobiony z głową. Być może następna komisja Rady Miejskiej będzie miała
okazję obejrzenia tego budynku. Skoro robimy remont to róbmy go tak, aby był
on na lata.
Ryszard Starus – radny – Wydaje mi się, że w takich sprawach sporządza się
odpowiedni protokół powykonawczy i jeżeli są jakieś problemy zgłaszamy je
wykonawcy, który musi je poprawić.
Krzysztof Maj – Nie przyszedłem tu po to, aby się kłócić, ale po to by zgłosić problem.
Takie jest moje zdanie jako trenera, który bywa na tej sali codziennie. Niebawem minie
okres pogwarancyjny. Uważam, że jest to zrobione niechlujnie. Nigdy nie poproszono
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mnie również o konsultacje w sprawie remontu. Chciałbym, aby to miejsce było dla
pokoleń, a zostało zrobione bardzo źle.

Grzegorz Natkański – Inspektor w Wydz. TI – Jeżeli jest opracowana
dokumentacja techniczna to ja jako Inspektor Nadzoru Budowlanego nie mogę
nic zmienić.
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza – Budynek jest na gwarancji.
Poprosimy wykonawcę o naprawę ewentualnych usterek. Pan Maj jest od tego,
aby zgłaszać usterki ponieważ tam pracuje i za to mu dziękuje, a my jesteśmy od
tego aby wyegzekwować od wykonawcy naprawę błędów, które popełnili.
Andrzej Kacprzak – radny – Zrobiliśmy to miejsce, aby dzieci miały możliwości
rozwijania swoich pasji. Przypomnijmy sobie jak to miejsce wyglądało jeszcze 5
lat temu. Jeżeli firma źle wykonała swoją pracę, to ma obowiązek ją poprawić.
Grzegorz Natkański – Inspektor w Wydz. TI – Wszystko zostało zgłoszone
wykonawcy i do dnia 15 października usterki mają zostać poprawione.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.30

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński
Protokołowała:
A. Firmowska
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