PROTOKÓŁ NR 7/19
z posiedzenia
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 czerwca 2019r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w Opocznie są
transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej Gminy Opoczno.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
2. Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja
mieszkaniowa w Gminie Opoczno.
3. Wykonanie budżetu gminy za 2018r.
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 zgłoszeń.
Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji do Spraw Rodziny,
Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 5/19 z dnia 23 kwietnia 2019r. oraz Nr 6/19 z dnia 23
maja 2019r. 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 uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z
dnia 23 kwietnia 2019r.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr
5/19 z dnia 23 kwietnia 2019r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 23 maja 2019r.
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Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr
6/19 z dnia 23 maja 2019r.
Ad. pkt. 2
Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja
mieszkaniowa w Gminie Opoczno.
Zdzisława Bąkiewicz – Członek Zarządu ZGM – przedstawiła informację (załącznik nr 3a do
protokołu).
Ponadto radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 3b do protokołu).
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, czy gmina dysponuje lokalami socjalnymi? Jeżeli tak to
iloma?
Zdzisława Bąkiewicz – Członek Zarządu ZGM – odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy lokali
socjalnych jest 92. Obecnie nie ma wolnych lokali do przydzielenia.
Mieczysław Wojciechowski – radny – stwierdził, iż dług całościowy wynosi 1 mln 900 tys.
zł. Zapytał ile to osób oraz jaki jest najwyższy dług?
Zdzisława Bąkiewicz – Członek Zarządu ZGM – odpowiedziała, że nie dysponuje informacją
ile jest to konkretnie osób. Zasób czysto socjalny to zadłużenie w kwocie 709 tys. zł.
Obciążenie to dotyczy 92 lokali socjalnych.
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy są prowadzone działania, aby odzyskać
dług?
Zdzisława Bąkiewicz – Członek Zarządu ZGM – odpowiedziała, że cała procedura musi
przebiegać zgodnie z prawem tzn. są zawiadomienia, później sprawy sądowe, a w
ostateczności eksmisje.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Wykonanie budżetu gminy za 2018r.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła informację na temat wykonania budżetu za rok
2018 wraz z wyjaśnieniami oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie
(załączniki do protokołu z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2019r.).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Spółki Gminy i ich sprawozdania finansowe za 2018r.
a) Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyr. Krytej Pływalni - przedstawiła informacje, które
stanowią załącznik do wykonania budżetu gminy za 2018r.
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, iż Kryta Pływalnia funkcjonuje bardzo dobrze.
Wszystkie rachunki regulowane są na bieżąco. Zapytał, czy są poczynione kroki, aby
zabezpieczyć kąpielisko pod względem bezpieczeństwa i ochrony przez ratowników?
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Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyr. Krytej Pływalni – odpowiedziała, że jest kilku
ratowników zabezpieczonych na czas funkcjonowania kąpieliska.
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, dlaczego sprawozdania nie ma w materiałach dla
radnych?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że sprawozdanie to jest częścią wykonania
budżetu za ubiegły rok. Podobnie jak realizacja planów finansowych instytucji kultury.
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy Urząd jest przygotowany na wypadek pogorszenia
się jakości wody, poprzez zakwitanie jej?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że w zeszłym tygodniu złożono zamówienie
na zakup środka, który przeciwdziała temu zjawisku.
b) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez MPK Opoczno Sp. z o.o.
(załącznik nr 4 do protokołu).
c) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie
Zdzisława Bąkiewicz – Członek Zarządu ZGM Sp. z o.o. – przedstawiła sprawozdanie
finansowe (załącznik nr 5 do protokołu).
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – stwierdził, iż strata spółki w tym roku wyniosła 91
tys. zł. Zapytał ile wynosiła w 2017r.
Zdzisława Bąkiewicz – Członek Zarządu ZGM Sp. z o.o. – odpowiedziała, że ok. 168 tys. zł.
Powodem straty była konieczność utworzenia odpisu na niezrealizowaną inwestycję przy ul.
Rolnej.
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, iż jest tendencja spadkowa, dlatego funkcjonowanie
spółki za czasów kiedy była Pani Prezesem oceniane jest jako dobre.
Jerzy Pręcikowski – radny – stwierdził, że skoro Spółka ma zadłużenie, to nieracjonalne jest
zwiększanie zatrudnienia. Czym było ono podyktowane i jakiego stanowiska dotyczy?
Zdzisława Bąkiewicz – Członek Zarządu ZGM Sp. z o.o. – odpowiedziała, że wynika to z
konieczności utrzymania ciągłości stanowiska. Osoby są na dłuższych zwolnieniach i w
związku z tym jest możliwość zatrudnienia osoby na zastępstwo.
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, czy w ubiegłym roku również były takie przypadki?
Zdzisława Bąkiewicz – Członek Zarządu ZGM Sp. z o.o. – odpowiedziała, że tak. Takich
sytuacji zdarzyło się kilka i w takim przypadku spółka posiłkuje się osobami na zastępstwo.
d) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez PGK Opoczno Sp. z o.o.
(załącznik nr 6 do protokołu).
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania finansowe Spółek.
B) Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne oraz możliwości
pozyskania środków zewnętrznych.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie
(załącznik nr 6 do protokołu).
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
C) Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2018 rok.
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Raport o stanie gminy stanowi załącznik do protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w
Opocznie z dnia 28 czerwca 2019r.
D) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum
zaufania.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
E) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno
za 2018 rok,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 do
protokołu).
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, iż sprawozdanie dotyczy ubiegłego roku.
Uważa, iż należy się cieszyć, gdyż poprzedni Burmistrz zrealizował budżet bardzo
dobrze.
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. SSOLiS – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 10 do protokołu).
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11 do
protokołu).
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2035,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 12 do
protokołu).
Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 13 do
protokołu).
Poinformowała, że w treści uchwały pojawiła się pomyłka. Dotyczy ona par. 9 ppkt. a
„przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 27,900 zł na promocje jednostek samorządu
terytorialnego”. Poinformowała, że na promocję będzie to kwota 11,500 zł. Pozostałe środki
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przeznaczone będą m.in. na uzupełnienie wkładu własnego do grantów sołeckich oraz
dotację majątkową do Krytej Pływalni.
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zadał pytanie odnośnie grantów sołeckich, kto
składał wniosek i na jakiej zasadzie?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że to sołectwa dają swoje pomysły,
natomiast później Urząd przygotowuje wniosek.
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, dlaczego wniosek na budowę siłowni nad
zalewem nie uzyskał akceptacji?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że nie było to wynikiem niedopilnowania
terminów, a po prostu nie uwzględnieniem wniosku.
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji - zapytał, z czego wynika zwiększenie środków na
CUW w kwocie 120 tys. zł? Czy zwiększyły się kompetencje tego zakładu?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że wynika to z potrzeby zwiększenia
obsady. Kompetencje CUW się nie zmieniły.
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że podczas ostatniej kadencji CUW działał bez
zarzutów. Środki zostały przesunięte z rezerwy oświatowej. Stwierdził, że jeżeli będą braki
w oświacie, to należało będzie znowu szukać brakujących środków.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że rezerwa w oświacie jeszcze jest.
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy budynek, który chce zakupić Urząd Miejski na
potrzeby Straży Miejskiej jest wart 200 tys. zł?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – poinformowała, że przed
przygotowaniem projektu uchwały, zostało zlecone rzeczoznawcy przygotowanie operatu
szacunkowego tej nieruchomości. Powierzchnia gruntu wynosi 333 m2, natomiast wartością
nieruchomości są budynki. Wartość budynku z operatu szacunkowego to ok. 200 tys. zł.
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji - zapytał, czy ktoś z Urzędu oglądał ten budynek,
ponieważ posiada informacje, że nie jest on w najlepszym stanie.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – odpowiedziała, że rzeczoznawca
dokonując wyceny zobowiązany był obejrzeć budynek. Poinformowała, że ani ona, ani nikt
z wydziału nie był w środku tego budynku.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że obecnie lokalizacja Straży Miejskiej to
dwa pokoje oraz korytarz. Urząd chce zakupić budynek przylegający w celu rozwoju
monitoringu. Jest on w dobrym stanie, wymaga jedynie drobnych remontów i odświeżenia.
Poinformował, że jeżeli rada nie podejmie uchwały nie będzie miejsca na zrealizowanie
monitoringu.
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że rozwój monitoringu jest bardzo potrzebny.
Zastanawia się nad tym, czy budynek o którym mowa nadaje się do tego celu. Zapytał, czy
środki na kąpielisko nie były wcześniej zabezpieczone?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że nie. Jest to dotacja celowa, która
zostanie zwrócona jeżeli pieniądze nie zostaną w całości wykorzystane.
Jan Zięba – radny – zapytał, czy w obecnej propozycji budżetu są zabezpieczone środki na
drogi wykonywane metodą powierzchniowego utrwalania?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – poinformowała, że środki nie zostały zwiększone na ten
cel i pozostała kwota 1 mln 300 tys. zł.
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Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał jaka kwota rezerwy oświatowej pozostanie po
uszczupleniu jej na działanie CUW oraz placówek prywatnych? Czy w związku z podwyżką
dla nauczycieli którą planuje się od września tego roku zasadne jest uszczuplenie tej kwoty?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że jest taka konieczność i skądś pieniądze
musza zostać przeznaczone na ten cel. Jeśli chodzi o dotacje do prywatnych jednostek, to
największa jest ona dla prywatnych przedszkoli. Poinformowała, że rezerwy oświatowej
pozostanie ok. 1 mln 300 tys. zł. Stwierdziła, że pod koniec drugiego kwartału może
zabraknąć tych środków. Co do podwyżek dla nauczycieli, to rząd obiecał, że przekaże takie
pieniądze. Podwyżki dla nauczycieli przedszkoli gmina musi zabezpieczyć sama.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał do kiedy należy składać wnioski o granty
sołeckie na następny rok?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat.
Mieczysław Wojciechowski – radny - co do powierzchniowego utrwalania stwierdził, iż po
rozmowie z Naczelnikiem TI okazało się, że jest to kwota 800 tys. zł i została ona podzielona
na trzy sołectwa. Zapytał jak jest w rzeczywistości?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że nie wie czy zostały podzielone.
Poinformowała, że na remonty przeznaczono kwotę 1 mln 580 tys. zł. 150 tys. zł
przeznaczono na remonty cząstkowe. Na powierzchniowe utrwalanie przeznaczona jest
kwota 1 mln 350 tys. zł.
Zbigniew Sobczyk – radny – zwrócił się do Sekretarza, aby przekazać Burmistrzowi prośbę
mieszkańców ul. Zielonej, aby poprawić zniszczoną nawierzchnię drogi. Ponadto poprosił,
aby sprawdzić, czy firma transportowa działająca na tej ulicy może prowadzić działalność
gospodarczą na terenie zabudowy jednorodzinnej.
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, jakie jest zainteresowanie wykupem na własność w
związku z przekształceniem gruntu z użytkowania wieczystego na własność?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – odpowiedziała, że najczęściej osoby
które korzystają z bonifikaty mieszkają w blokach. Nie jest w stanie określić procentowej
liczby, ale w stosunku do bloków wydano ok. 3 tys. zaświadczeń, a na dzień dzisiejszy
skorzystało z bonifikaty ok. 1 tys. osób.
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy były podwyżki na basenie dla pracowników
obsługi oraz ratowników? Został zakupiony sprzęt za 10 tys. zł do drenażu limfatycznego.
Zastanawia się nad zasadnością w momencie kiedy pracownicy od dawna nie otrzymywali
podwyżek.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że z tego co wie, to podwyżki miały być
we wszystkich jednostkach, a wiec również na basenie.
Komisja głosami: za - 0, przeciw – 0, wstrz. – 5 przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
g) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do
zasobu mienia komunalnego,
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz.
– przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 14 do protokołu).
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 15 do protokołu).
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, jakie są przychody z tytułu dzierżawy?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – odpowiedziała, że 560 zł w stosunku
miesięcznym.
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 16 do protokołu).
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, iż konsultacje w tym temacie były
przeprowadzone dwa lata temu. Uważa, że powinny zostać powtórzone.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – poinformowała, że na dzień
dzisiejszy została wydana decyzja o lokalizacji tej stacji. Nie ma jeszcze pozwolenia
na budowę. Na sesję zostanie zaproszony sołtys Modrzewia oraz przedstawiciel firmy
Play. Poinformowała, że Modrzew ma 153 mieszkańców dorosłych, a Zębów 114
dorosłych osób.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM - przypomniał o tym, że jeżeli spełnione są
warunki w ustawie to gmina nie ma podstaw do wydania decyzji odmownej. Brak
zgody właściciela gruntu, na której ma być zlokalizowana stacja, czy inna inwestycja
nie ma znaczenia. Decyzja celu publicznego rodzi taki skutek, że jeżeli właściciel
gruntu nie zgodzi się na umieszczenie na nim inwestycji, wnioskodawca, który ma
decyzje może rozpocząć procedurę wywłaszczeniową.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – stwierdziła, że ulokowanie
inwestycji nie jest złe, ponieważ jest poza zabudowaniami.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał jaka jest roczna kwota dzierżawy?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – odpowiedziała, że umowa
podpisywana jest przez Burmistrz, który określa warunki umowy. Poinformowała, że
firma zaoferowała 1000 zł+ Vat miesięcznie. Burmistrz może negocjować tą kwotę.
Zbigniew Sobczyk – radny – zasugerował, aby sprawdzić, czy stawka jest adekwatna
w porównaniu z innymi tego typu inwestycjami.
Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 17 do protokołu).
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy stawka wykupienia terenu wokół
wysypiska jest standardowa, czy zawyżona?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – odpowiedziała, że Burmistrz
nabywając takie grunty nie może kupić ich za kwotę wyższą niż wynikająca z
operatu szacunkowego. Jest to kwota 12 zł/m2.
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Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej,
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 18 do protokołu).
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytała jaka jest ogólna kwota wykupu
nieruchomości?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. GN – odpowiedziała, że 200 tys. zł plus
Akt Notarialny.
Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
l) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na
obszarze Gminy Opoczno,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 19 do protokołu).
Marek Sijer – Przewodniczący komisji – zapytał, czy rejonizacja jest obligatoryjna?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że wynika to z art. 39
Prawa Oświatowego, mówiącego o tym ile ma wynosić odległość ucznia do szkoły. W
przypadku gminy są to większe odległości, dlatego konieczne jest zapewnienie dowozu.
Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
m) przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w
rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 20
do protokołu).
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał jakie będzie przeznaczenie tego terenu, jeżeli
hipotetycznie dojdzie do procesu scalania?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – odpowiedział, że takie jak w planie
zagospodarowania przestrzennego, czyli pod budownictwo jednorodzinne. Gmina nie
zamierza ingerować w przeznaczenie tego terenu.
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, czy jest zainteresowanie właścicieli scalaniem tych
terenów, oraz czy w związku z tym wpłynęły już jakieś wnioski?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma
wniosków. Ponadto nikt z właścicieli nie pytał w tym temacie.
Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
n) uchylająca uchwałę nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 kwietnia
2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i
obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
niż trzy lata,
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Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 21 do
protokołu).
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
o) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
p) rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Opoczna

oraz

okolicznych

miejscowości o odwołanie koncertu zespołu KAT,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
q) rozpatrzenia petycji Rycerzy Kolumba o odwołanie koncertu zespołu KAT,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
r) rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie
o wygospodarowanie oraz zabezpieczenie środków finansowych na poprawę
stanu obiektu szkoły, zagospodarowanie terenu boiska szkolnego i poprawę
bezpieczeństwa placówki,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
s) rozpatrzenia petycji w sprawie odwołania Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 3
im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
t) rozpatrzenia wniosku o utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk, transmitowanie i udostępnianie w Internecie filmów z obrad komisji
Rady Miejskiej w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Dodatkowa informacja jaką otrzymali radni stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, czy są informacje na temat podziału środków
na kluby sportowe oraz stowarzyszenia na drugie półrocze tego roku?
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - odpowiedział, że informacja o podziale środków zostanie
przekazana po najbliższej sesji, gdzie te środki są zapisane w budżecie.
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał jak wygląda obecna sytuacja z WIS? Czy są jakieś nowe
informacje?
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Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - odpowiedział, że nic na dzień dzisiejszy się nie zmieniło.
Mieczysław Wojciechowski – radny – powrócił do tematu skrzyżowania w Kruszewcu.
Zwrócił się z prośbą, aby Gmina Opoczno wyraziła zgodę oraz sfinansowała ukończenie
odcinka drogi o długości ok. 10m do skrzyżowania w Kruszewcu (obok remizy OSP) przez
firmę wykonującą pracę na tym odcinku.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, iż zgłosi ten wniosek do Burmistrza.
Poinformował o tym, że jeżeli nie potrzeba na ten cel projektu, to urząd postara się to
zrealizować.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.10
Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube gminy
Opoczno. Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer
Protokołowała:
A. Firmowska
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