Protokół Nr 2/19
z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 stycznia 2019r.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - 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 grudnia 2018r.
2. Budżet Gminy na rok 2019.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018 r.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Marek Sijer - 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 – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany
porządek posiedzenia.
Ad. pkt. 1.
Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2018r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 1/18 z dnia 18 grudnia 2018r. był
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj jest dostępny
na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 18 grudnia 2018r.
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Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 1/18 z dnia 18 grudnia 2018r.
Ad. pkt. 2
Budżet gminy na rok 2019.
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt budżetu na 2019 rok, który
stanowi załącznik do protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25
stycznia 2019r.
Ponadto radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą
uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie budżetu
gminy na rok 2019 (załącznik nr 4 do protokołu).
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, czy 1 mln zł na budowę
ul. Brzozowej to całkowity koszt?
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że kolejny 1 mln zł jest
przeznaczony na realizację zadania w 2020 roku. Inwestycja ma być zrealizowana
w tym roku z płatnością w 2 ratach.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, czy można tą drogę wykonać
metodą podwójnego skraplania powierzchniowego? Stwierdził, iż jest to bardzo
kosztowna inwestycja.
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy budowa ulicy Brzozowej w całości
pokrywana jest ze środków własnych?
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że tak.
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, iż jest rozpoczęta inwestycja na ul.
Chopina, ale nie ma zabezpieczonych środków na ul. Starzyńskiego. Zapytał czy
inwestycja zostanie wykonana w całości, czy tylko ta część na którą zostały
zabezpieczone środki, czyli ul. Chopina?
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – poinformowała, że na razie zostały
zabezpieczone środki na ul. Chopina, czyli część która została rozpoczęta w
zeszłym roku.
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał o inwestycję budowy bloku
socjalnego? Na czym ma polegać?
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że ma to być inwestycja z
dofinansowaniem ok. 35% z Banku Gospodarstwa Krajowego i ma być
realizowana na ul. Przemysłowej. Burmistrz chciałby przesiedlić do niego
mieszkańców jednego z hoteli, a z czasem wybudować kolejny budynek.
Jan Zięba – radny – zapylał o budynek przy Placu Kościuszki 20. Czy dotacja na
tą inwestycje z Banku Gospodarstwa Krajowego ogranicza gminę do tego, aby
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powstały tam wyłącznie mieszkania komunalne? Czy w dolnej części mogą być
udostępnione pomieszczenia pod wynajem, które spowodują ożywienie tej części
miasta?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
odpowiedział, że jeśli chodzi o ul. Brzozową to wartość kosztorysu
inwestorskiego wynosi 2 mln 300 tys. zł. Inwestycja ma być zrealizowana w tym
roku, a płatność rozłożona na dwa lata. Jest to odcinek od ul. Partyzantów do ul.
Akacjowej. Całkowita długość ulicy wynosi 720 m i biegnie, aż do ul.
Inowłodzkiej. Obecnie do realizacji jest 400m i ma obejmować wykonanie
kanalizacji deszczowej, jednostronny chodnik oraz wjazdy do posesji. Na osiedlu
Ustronie jest jeszcze do wykonania 2 km dróg. Drogi są zaprojektowane i
wykonywane etapami. Jeżeli są wydane pozwolenia na budowę, które są
kontynuowane to trudno będzie je anulować i uzyskać na powierzchniowe
utrwalanie dróg zgłoszenie robót budowlanych. Technologia o której jest mowa,
byłaby trudna do zrealizowania na drodze osiedlowej ze względu na odwodnienie.
Naczelnik podkreślił, iż nie wyobraża sobie innej realizacji inwestycji niż ta, która
zapisana jest w projekcie.
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, dlaczego w budżecie nie
uwzględniono do realizacji ul. Św. Łukasza na osiedlu Milenijnym?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
poinformował, że w zeszłym roku została wykonana aktualizacja projektu dla
ul. Św. Łukasza i była zaplanowana w WPF w podziale finansowym na dwa lata.
Kosztorys inwestorski wynosi 1 mln 400 tys. zł dla odcinka od. ul. Inowłodzkiej
do ul. Św. Jana. W 2018 roku na prośbę jednej z firm uwzględniono w projekcie
dwa zjazdy publiczne, gdzie miała powstać galeria. Na dziś firma nie
zadeklarowała możliwości budowy pomimo, że warunki zabudowy zostały
wydane oraz są wydane decyzje na zjazdy publiczne. Zadeklarowano również że
zostaną wydane pozwolenia na dwa zjazdy publiczne z ul. Piłsudskiego pod
warunkiem, że firma wykona nawierzchnię ul. Piłsudskiego wraz z chodnikiem i
zjazdami na odcinku od. ul. Inowłodzkiej do ul. Św. Jana. Obecnie gmina czeka
na krok ze strony firmy. Decyzja na zjazdy publiczne jest ważna trzy lata, dlatego
można odwlec wykonanie ul. Św. Łukasza.
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, jakie są plany na ulicę Św.
Łukasza od ul. Św. Jana? Nie uwzględniono w planach budowy oświetlenia na
tym odcinku pomimo, iż ostatnio doszło tam do kradzieży. Czy są jakieś plany
dla tego odcinka?
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
odpowiedział, że do zrealizowania na osiedlu Milenijnym pozostało ok. 10 km
dróg. Musza one zostać zaprojektowane i wykonane. W materiale dotyczącym
bieżącego utrzymania dróg jest zapis dotyczący rozpoczęcia realizacji ulic na
osiedlu Milenijnym poprzez powierzchniowe utrwalanie. Mają to być ul.
Dmowskiego w całości oraz ul. Św. Wojciecha w części. Jeżeli jest wniosek, aby
ul. Św. Jana włączyć do realizacji poprzez powierzchniowe utrwalenie i zostanie
on zaakceptowany, wtedy zostanie wykonany projekt.
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy jest możliwość postawienia
na tym odcinku oświetlenia?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
odpowiedział, że jest możliwość uwzględnienia w projekcie wykonania
oświetlenia dla tej części, natomiast kiedy zostanie zrealizowane zależy od
radnych. Do dyspozycji jest 195 tys. zł na realizacje ul. Dmowskiego i ul. Św.
Wojciecha. Jeżeli będzie decyzja, aby przeznaczyć te środki na inną ulice to
pozostanie kwestia wykonania projektu.
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał co dalej z inwestycją na osiedlu Trąbki?
Uważa, iż powinno się ją dokończyć, aby realizować kolejne.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, czy już wiadomo jakie drogi
zostały przeznaczone do wykonania metodą powierzchniowego utrwalenia?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
poinformował, że wykaz dróg został przedstawiony w materiale, który został
przekazany radnym. W tym roku gmina chce na ten cel przeznaczyć ok 2 mln. zł.
Jest również pomysł, aby sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły
pieniądze na ten cel.
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy ul. Zielona, która została wykonana w
zeszłym roku podlega gwarancji i czy jest możliwość wykonania jej metoda
powierzchniowego utrwalenia?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
odpowiedział, że jego zdaniem wykonana nawierzchnia nie podlega gwarancji,
ponieważ została wykonana zgodnie z dokumentacją. Najlepszym rozwiązaniem
byłoby sfrezowanie powierzchni.
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy w związku z tym jest możliwość
poprawienia nawierzchni na ul. Zielonej?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
odpowiedział, że jeżeli pojawi się taki wniosek to zostanie on wpisany do
harmonogramu.
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Zbigniew Sobczyk – radny - zgłosił wniosek w sprawie sfrezowania nawierzchni
na ul. Zielonej i wykonania jej metodą powierzchniowego utrwalenia.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
wniosek radnego.
Jan Zięba – radny – zapytał, czy założenia Burmistrza odnośnie budowania dróg
na wsiach jest takie, że te sołectwa, które zdecydują się na realizację tego zadania
będą przez kolejne lata w ramach funduszu sołeckiego spłacać tą inwestycję?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
odpowiedział, że jeżeli sołectwo wyrazi zgodę na budowę drogi to tak.
Jan Zięba – radny – podkreślił, że może to być trudne do realizacji ze względu na
bunt społeczny.
Ad. pkt. 3.
Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018r.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Ad. pkt. 6
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Zespół ds.
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego (załącznik nr 6 do protokołu), Polską
Spółkę Gazownictwa (załącznik nr 7 do protokołu), Zakład Energetyki Cieplnej w
Opocznie (załącznik nr 8 do protokołu) oraz pismem Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska (załącznik nr 9 do protokołu).
B) Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty
gruntowe.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Koło Łowieckie
„Knieja” (załącznik nr 10 do protokołu), Polski Związek Łowiecki Zarząd
Okręgowy w Piotrkowie Tryb. (załącznik nr 11 do protokołu) oraz Wydział
Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa
Powiatowego w Opocznie (załącznik nr 12 do protokołu).
C) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział
Techniczno- Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 13 do
protokołu).
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D) Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Straż Miejską
w Opocznie (załącznik nr 14 do protokołu).
E) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiała
projekt uchwały (załącznik nr 15 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności
i Sportu – przedstawiała projekt uchwały (załącznik nr 16 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „W rodzinie siła”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Danuta Popińska – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – przedstawiała
projekt uchwały (załącznik nr 17 do protokołu).
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że należy popierać takie konkursy.
Zapytał, czy asystenci rodzin będą zatrudnieni tylko na czas trwania konkursu,
czy później również?
Danuta Popińska – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – odpowiedziała, że
na razie na czas konkursu.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – zaznaczył, że program
„W rodzinie siła” wpisany jest w gminny program rewitalizacji.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2019 – 2034,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiała projekt uchwały (załącznik nr
18 do protokołu).
Mieczysław Wojciechowski – radny – stwierdził, iż z zapisów wynika, że na
koniec bieżącego roku zadłużenie w gminie wyniesie 39,5 mln zł, a na koniec
2026 ma być 0 zł. Z czego wynika taki zapis?
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e)

f)

g)

h)

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – poinformowała, że jest zasada która mówi,
że nie można planować zaciągnięcia kredytu w kolejnych latach. Zestawiona
została spłata zadłużenia na dzień dzisiejszy i planowana w danym roku. Nie
możemy zakładać zaciągnięcia zobowiązań w roku 2022 i 2025.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2019,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiała projekt uchwały, który
stanowi załącznik do protokołu z IV sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia
2019r.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z
dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z
obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie,
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska
Fala” – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 19 do protokołu).
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – poinformowała, że jeżeli ceny nie zostaną
podniesione, to należy liczyć się z tym, że dotacja z gminy wzrośnie. Nie
można doprowadzić do tego, aby basen generował straty.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 20 do
wiadomości).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim w
sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Opoczno Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opocznie oraz Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opocznie,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 21 do wiadomości).
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy zgodę na utworzenie szkoły
ponadpodstawowej w placówce gminnej musi wyrazić starosta?
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że tak.
Przedstawiony projekt uchwały zobowiązuje Burmistrza do podjęcia rozmów
w tym temacie. Później zgodę musi wyrazić Rada Powiatu. Podobna sytuacja
była z powierzeniem prowadzenia przedszkola powiatowi przez gminę.
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy gmina Opoczno jest
w stanie zapewnić odpowiednie warunki młodzieży, która uczyłaby się w tych
szkołach? Czy szkoły posiadają tablice interaktywne, odpowiednie warunki do
nauki wychowania fizycznego?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że tablice
interaktywne są one dostępne w każdej ze szkół. Nie będzie również
problemów z dostępem do sal lekcyjnych. Poinformował, że w tym roku do
szkół średnich będą uczęszczały dwa roczniki co bardzo komplikuje sprawę.
Szkoły, które miałyby powstać w SP Nr 2 oraz w SP Nr 3 będą liceami
czteroletnimi. Nie byłby przyjmowane dzieci, które kończą 3 klasę
gimnazjum.
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – poinformował o tym, że nie
podjęcie prób utworzenia tych szkół, może wiązać się ze zwolnieniami wśród
nauczycieli. Kierownictwo gminy spotkało się w tej sprawie ze Starostą
Opoczyńskim. Zostali poinformowani o planach gminy.
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. - 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) uchwalenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między
ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia
(po zmianie nazwy: Generała
Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą
administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 22 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty
i Kultury,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
k) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej.
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Ad. pkt. 5.
Zapytania i wolne wnioski.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał kiedy będą organizowane
spotkania w sołectwach odnośnie wyborów na sołtysa?
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – odpowiedział, że spotkania będą
odbywały się od dnia 28 stycznia przez dwa tygodnie. Harmonogram jest
dostępny w Wydziale Kadr.
Mieczysław Wojciechowski – radny – prosi o zdjęcie tabliczki z nazwą ulicy Gen.
Świerczewskiego, która znajduje się na budynku obok Domu Esterki (obecnie jest
to ul. Inowłodzka).
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji - poprosił o poprawne ustawienie znaków,
które zostały przestawione przez wandali, zwłaszcza na ulicach Konopnickiej,
Słowackiego oraz Kopernika oraz w innych częściach miasta. Grozi to dużym
niebezpieczeństwem.
Jan Zięba – radny – zapytał, czy strefa płatnego parkowania na Pl. Kościuszki
jeszcze obowiązuje, bo nadal są ustawione znaki.
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – odpowiedział, że uchwała wejdzie
w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym województwa
łódzkiego tj. 25 stycznia.
Jan Zięba – radny – zapytał, czy jest możliwość uruchomienia cyklicznego kursu
autobusu MPK na stację Opoczno Płd. zwłaszcza w weekendy?
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – odpowiedział, że na wstrzymanie
kursów na przystanek Opoczno Południe miał wpływ czynnik ekonomiczny.
Obecnie na stacji odbywa się remont. Po jego zakończeniu temat wróci
i kierownictwo będzie starało się rozwiązać ten problem.
Zbigniew Sobczyk – radny – poinformował, że główną przyczyną niszczenia
nawierzchni na ul. Zielonej są duże pojazdy firmy transportowej, która ma
siedzibę na tej ulicy. Prosi, aby Wydział Techniczno – Inwestycyjny zorientował
się, czy są jakieś możliwości, aby ograniczyć tam ruch.
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – prosi odpowiednie służby urzędu
o naprawę dziury na ul. Partyzantów przy szpitalu.
Zbigniew Sobczyk – radny - prosi o naprawę progu zwalniającego przy Szkole
Podstawowej nr 3, który się kruszy.
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Jan Zięba – radny – zapytał, czy poruszana była kwestia oświetlenia skrzyżowania
północnej części obwodnicy Opoczna?
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – poinformował, że jest to część drogi
wojewódzkiej i będzie prowadzona w tej sprawie rozmowa Burmistrza z zarządcą
drogi.
Mieczysław Wojciechowski - radny – zapytał jaka kwota została przeznaczona
w tym roku na funkcjonowanie schroniska w Różannie?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że 468 tys. 236 zł.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 13.50

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer

Protokołowała:
A. Firmowska
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