PROTOKÓŁ NR 4/19
z posiedzenia
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 marca 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.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego 2019r.
2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018
– ocena.
3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
2018r.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
5. Informacja na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
6. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie Opoczno
w roku 2018.
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
8. 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 - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego 2019r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji do Spraw
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 2/19 z dnia 21 stycznia 2019r. i Nr 3/19 z
dnia 27 lutego 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 protokoły w wersji
przedłożonej z dnia 21 stycznia 2019r. i 27 lutego 2019r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 2/19 z dnia 21 stycznia 2019r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 3/19 z dnia 27 lutego 2019r.
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Ad. pkt. 2
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku
2018 – ocena.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
– przedstawiła informację stanowiącą załącznik nr 4 i 5 do protokołu.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał od czego zależy wsparcie dla szkół ze
środków alkoholowych? Czy jest zależne od ilości uczniów? Kto dysponuje środkami i
dlaczego nie jest adekwatne od ilości uczniów?
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
- odpowiedziała, że środkami dysponuje Burmistrz i jest to uzależnione od ilości
uczniów uczestniczących w zajęciach, ilości godzin oraz ilości dni w których odbyły się
zajęcia.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 3
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2018r.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
– przedstawiła informację stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 4
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
– przedstawiła informację stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 5.
Informacja na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
– przedstawiła informację stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 6
Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie
Opoczno w roku 2018.
Małgorzata Pantak – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – przedstawiła informację
stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.
Jerzy Pręcikowski – radny - zapytał, czy bezrobocie dotyczy głównie ludzi młodych,
czy także osoby starsze? Jakie są propozycje ze strony Urzędu Pracy dla tych osób? Czy
są propozycje ze strony pracodawców, a bezrobotni z nich nie korzystają, lub nie
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spełniają warunków? Czy propozycji nie ma?
Małgorzata Pantak – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – odpowiedziała, że wśród
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 189 osób to osoby młode. W tej
grupie wiekowej znajdują się matki, które na pewien czas wyłączone są z aktywizacji
zawodowej. Jest również dużo osób, które nie mają odpowiednich kwalifikacji. Gro
osób nie wskazuje również zainteresowania pracą na terenie powiatu. Jeśli chodzi o
osoby starsze, to w bazie ofert pracy jest wiele ogłoszeń bez większych wymagań i
trzeba mieć wyłącznie chęci do pracy. Podkreśliła, że Urząd Pracy chce tak
aktywizować młodzież, aby po szkole chciała pracować w swoim zawodzie.
Jerzy Pręcikowski – radna – zapytał, czy wśród zawodów deficytowych przeważają
zawody techniczne?
Małgorzata Pantak – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – odpowiedziała, że tak.
Podkreśliła, że na rynku pracy brakuje mechaników, elektromechaników, spedytorów,
pracowników socjalnych, nauczycieli praktycznych zawodów, księgowych, logistyków,
hydraulików i pracowników wielu innych zawodów. Materiał na temat zawodów
deficytowych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Pracy.
Jan Zięba – radny – stwierdził, iż obecnie jest problem z pracownikami. Zapytał, czy
wiadomo ilu pracowników z zagranicy jest zatrudnianych obecnie w Powiecie
Opoczyńskim?
Małgorzata Pantak – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – odpowiedziała, że Urząd
Pracy pośredniczy w zatrudnieniu cudzoziemców sprawdzając, czy na terenie powiatu
są osoby, które spełniają warunki postawione przez pracodawców. Odbywa się to na
zasadzie takiej, że do Urzędu wpływają wnioski o wydanie informacji Starosty na temat
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotów. W roku 2018 informacji
Starosty zostało wydanych 29 na 270 wolnych miejsc pracy. W 2019 roku zostało
wydanych 8 informacji na 25 miejsc pracy. Są to branże gastronomiczna, transportowa,
usługowa, produkcyjna.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił informację na temat zatrudnienia i
korzystania z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przygotowaną przez Urząd
Miejski /załącznik 9a do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 7
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r.
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Danuta Popińska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
przedstawiła informację /załącznik nr 10 do protokołu/.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
- przedstawiła informację /załącznik nr 11 do protokołu/.
B) Czystość i porządek w gminie – ocena oraz analiza opłat za odpady komunalne.
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – Przedstawiła
informacje /załącznik nr 12 do protokołu/.
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Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Opocznie /załącznik nr 13 do protokołu/.
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, kto i na jakiej podstawie ustala częstotliwość
odbioru odpadów komunalnych mieszanych oraz segregowanych? Z materiału wynika,
że w budownictwie wielorodzinnym, że jest to raz w tygodniu. Stwierdził, że w
niektórych miejscach jest to wystarczające, natomiast w innych nie. Stwierdził, że ma
zastrzeżenia do wywozu nieczystości.
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – odpowiedziała,
że jeśli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów to określa to ustawa oraz uchwały Rady
Miejskiej. Jeśli chodzi o odbiór pojemników KP7 to można zgłosić potrzebę odbioru do
PGK, który się tym zajmuje.
Jerzy Pręcikowski – radny – stwierdził, że jeśli chodzi o możliwość zgłoszenia
telefonicznego, to odpowiedź najczęściej jest taka, że jest harmonogram odbioru, który
PGK realizuje.
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – odpowiedziała,
że jeżeli do jednego kosza przypisane są dwie lub trzy wspólnoty, to należałoby
rozważyć wyposażenie każdej w osobne kontenery.
Jerzy Pręcikowski – radny – stwierdził, że to nie wspólnoty mieszkaniowe lub
Spółdzielnia decydują o ilości pojemników tylko Zakład Usług Komunalnych. Ilości
pojemników na osiedlach zostały ustalone właśnie przez ZUK.
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – odpowiedziała,
że zostało to ustalone w uchwałach Rady Miejskiej z 2016r. oraz przepisach
szczegółowych.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.

C) Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2018r. – całkowity
koszt zadania.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił informację /załącznik nr 14 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.

D) Organizacja sieci szkół na rok szkolny 2019/2020.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji - przedstawił informację /załącznik nr 15
do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
E) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso od osób fizycznych,
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Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2019 – 2034,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0,wstrz. - 2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do
protokołu/.
Mieczysław Wojciechowski – radny –zapytał, dlaczego w załączniku dotyczącym planu
inwestycyjnego nie ma wyszczególnionych dróg?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że są to zmiany do załącznika i nie
było takiej potrzeby.
Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0,wstrz. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Opoczno na lata 2019 – 2021”,
Danuta Popińska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno
na rok 2019”,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) zmiany uchwały Nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika
wodnego położonego w Opocznie przy ul. gen. Kazimierza Bończy –
Załęskiego,
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/.
Zbigniew Sobczyk – radny - zapytał, czy zmiana Regulaminu w tym zakresie może
spowodować, że woda będzie zanieczyszczona?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że tak może być.
Jan Zięba – radny – poinformował, że na poprzedniej komisji była dyskusja w temacie,
że dokarmianie ryb może spowodować, iż zalew straci swoją funkcje rekreacyjną.
Zapytał w jakim stopniu mogłoby dojść do zanieczyszczenia zbiornika i
uniemożliwienie mu pełnienia funkcji rekreacyjnej?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że na ten temat mógłby się wypowiedzieć Sanepid.
Marek Sijer – Przewodniczący komisji – zapytał, czy wiadomo jak to wygląda np. w
Drzewicy?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że nie wie. Poinformował, że gmina ma podpisane porozumienie z
rybakami na wykorzystanie zbiornika do zarybiania i połowu.
Marek Sijer – Przewodniczący komisji – stwierdził, że różnica polega na tym, że przez
zbiornik w Drzewicy przepływa rzeka i wymiana wody jest duża, natomiast w Opocznie
nie ma jej prawie w ogóle.
Zbigniew Sobczyk – radny – uważa, że jeżeli rada udzieli swojej zgody, to część
wędkarzy będzie robiła to rozsądnie, a część nie. Poprzedni sezon pokazał, że nawet bez
dokarmiania woda była w złym stanie. Należy się poważnie zastanowić nad tym
tematem.
Jan Zięba – radny – uważa, że warto pochylić się nad społecznością, która chce
rekreacyjnie korzystać ze zbiornika.
Zbigniew Sobczyk – radny - zwrócił się z prośbą, aby w sezonie kąpielowym nad
Zalewem Opoczyńskim Straż Miejska podczas patroli reagowała na przebywanie
zwierząt w wodzie. Zapytał, czy wokół zalewu działa monitoring?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że monitoring działa.
Komisja głosami: za – 0, przeciw - 4, wstrz. - 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
przy drodze powiatowej na terenie Gminy Opoczno,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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h) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno”,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 23 do protokołu/.
Jan Zięba – radny – stwierdził, iż największym problemem jest to, że pod względem
planowania przestrzennego Polska jest daleko w tyle od krajów zachodniej Europy.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - stwierdził, że dawniej planowanie
przestrzenne było lepiej zorganizowane niż obecnie. Gmina sama przejmowała grunty i
przeprowadzała procesy scalenia, a później sprzedawała działki nabywcą.
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że w wielu krajach na zachodzie można
dostrzec, że przystępując do budowania osiedli najpierw pojawia się niezbędna
infrastruktura, a później pojawiają się mieszkania lub domy. Inicjatywa jaka została
przedstawiona jest jak najbardziej słuszna. Obecnie jest tak, że w budowie szeregowej
każdy budynek jest inny, a nie powinno to tak wyglądać.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - zaznaczył, że dokonując
zabudowy w takich standardach o których była mowa, wiadomo jak będzie zabudowany
teren. Łatwo w związku z tym dopasować projekt infrastruktury.
Jan Zięba – radny – stwierdził, że dobrym pomysłem byłoby powołanie w Urzędzie
stanowiska Architekta Miasta, który dbałby o to, aby pod względem architektonicznym
miasto wyglądało dobrze. Zapytał, czy radni będą głosować również za umieszczeniem
w studium terenów pod elektrownie fotowoltaiczne? Zapytał jakie zdanie na ten temat
ma Naczelnik.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – odpowiedział, że tak. Jeśli chodzi
o elektrownie fotowoltaiczne to Polska nie ma wyjścia, ponieważ musi ok. 20% energii
produkować z odnawialnych źródeł energii i należy to robić. Jeśli chodzi o gminę, to
posiada ona słabe gleby i skoro nie ma możliwości uprawiania na tych terenach, to mogą
one zostać wykorzystane pod elektrownie. W takim kierunku powinno to iść.
Jerzy Pręcikowski – radny – uważa, że kierunek pozyskiwania energii poprzez ogniwa
fotowoltaiczne jest jak najbardziej zasadny. Większy problem jest z wiatrakami, gdzie
konieczne jest odpowiednie ukształtowanie terenu.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - poinformował, że jednym z
punktów przystąpienia do zmiany studium jest wyznaczenie terenu pod zieleń
urządzona pomiędzy ul. Piotrkowską, a ul. Biernackiego, czyli teren WIS.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, że w momencie podjęcia uchwały o
planie zagospodarowania przestrzennego nie będzie mogło powstać tam nic innego jak
teren zielony. Podkreślił, że należy liczyć się z tym, iż właściciele mogą mieć w związku
z tym roszczenia.

7

Jan Zięba – radny – zapytał, czy w dalszej perspektywie Rada może zadecydować o
zmianie przeznaczenia tego terenu?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - odpowiedział, że zawsze może to
zrobić.
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy po przeprowadzeniu całej procedury
przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie? Czy będzie musiała pokryć je
gmina?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - odpowiedział, że tak.
Jerzy Pręcikowski – radny – zaznaczył, że w ubiegłym roku zostało zawiązane
Stowarzyszenie, które zbierało podpisy w celu zawieszenia działalności przez WIS.
Miało odbyć się w tej sprawie referendum. Poprzedni Burmistrz przyjął to jako dobrą
wolę mieszkańców Opoczna i środki, które miały być przeznaczone na zorganizowanie
referendum zostały przekazane na opracowanie studium. Podkreślił, że duża grupa
mieszkańców Opoczna oczekuje decyzji i podjęcia uchwały na mocy której studium
zostanie opracowane.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
i) 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 24 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
j) rozpatrzenia petycji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie o utworzenie Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
k) rozpatrzenia petycji Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3
w Opocznie o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
l) rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie
o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Opocznie.
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Ad. pkt. 8
Zapytania i wolne wnioski.
Dodatkowy materiał, jaki otrzymali radni stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.35.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer
Protokołowała:
A. Firmowska
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