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PROTOKÓŁ NR 5/19 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 23 kwietnia 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 protokołu z miesiąca marca br. 
2. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Ocena 

zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. 
3. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród 

nieletnich. 
4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan zdrowotny dzieci/ - 

informacja. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6. 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 protokołu z miesiąca marca br.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw Rodziny, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 4/19 z dnia 26 marca 2019r. był wyłożony do wglądu w 
Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był 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 26 marca 2019r.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 4/19  
z dnia 26 marca 2019r.   



2 
 

 
Ad. pkt. 2 

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. 

 
Beata Rogulska – MGOPS w Opocznie – przedstawiła informację na temat funkcjonowania 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocenę zasobów pomocy społecznej w 
Gminie Opoczno, co stanowi załącznik do protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z 
dnia 26 kwietnia 2019 roku. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy 119 osób, które korzysta z posiłków to 
osoby dorosłe, czy również dzieci? 
Beata Rogulska – MGOPS w Opocznie – odpowiedziała, że są to tylko osoby dorosłe. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał ile osób korzystało z posiłków w poprzednich 
latach? 
Beata Rogulska – MGOPS w Opocznie – odpowiedziała, że jest to ok. 120-130 osób rocznie. 
Liczba utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. pkt. 3 
 Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród 
nieletnich. 
Robert Wojciechowski – KPP Opoczno – przedstawił informację /załącznik nr 4 do protokołu/. 
  
 Ponadto radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Prokuraturę Rejonową 
w Opocznie /załącznik nr 5 do protokołu/ oraz Sąd Rejonowy w Opocznie /załącznik nr 6 do 
protokołu/.  
 
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, co to jest procedura Niebieskiej Karty? 
Robert Wojciechowski – KPP Opoczno – odpowiedział, że jest to procedura dotycząca 
przemocy domowej. Są to pierwsze sygnały, że w rodzinie dzieje się coś złego. Informacja w 
następnej kolejności przekazywana jest do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. pkt. 4 
 Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan zdrowotny 
dzieci/ - informacja. 
 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Vita-Med” w Opocznie /załącznik nr 7 do protokołu/, Wydział Ochrony 
Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie 
/załącznik nr 8 do protokołu/ oraz SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie /załącznik nr 9 do 
protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

Ad. pkt. 5. 
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Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
A) Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy w kontekście 
bezpieczeństwa. 
 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Techniczno – 
Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 10 do protokołu/, KPP w Opocznie 
/załącznik nr 11 do protokołu/, Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie /załącznik nr 12 do 
protokołu/ oraz generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad rejon w Opocznie /załącznik 
nr 13 do protokołu/. 

 
B) Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2018 – koszty 
funkcjonowania OSP. 
 
 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Zarząd Oddziału Miejsko – 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opocznie 
/załącznik nr 14 do protokołu/, Wydział Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 15 do protokołu/ oraz Wydział Techniczno – 
Inwestycyjny Urzędu Miejskiego /załącznik nr 16 do protokołu/. 
 
C) Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  
 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 17 do protokołu/. 
 
D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) współpracy Gminy Opoczno z Gminą Jarocin,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 18 do 
protokołu/. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

b) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 19 do 
protokołu/. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, co wiadomo o firmie, która zgłosiła 
wniosek? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że tak naprawdę prócz tego co napisane 
jest we wniosku to nic nie wiadomo na temat tej firmy. Kierownictwo przedłożyło radnym 
projekt uchwały, ponieważ samo nie może podjąć takiej decyzji. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

c) przekazania środków finansowych dla Policji, 
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy jest to kwota podobna do tych 
udzielanych w poprzednich latach? 
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Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu – 
odpowiedziała, że jest wyższa niż w ubiegłym roku. W 2018 roku było 12 tys. zł, a obecnie 
jest to kwota 16 tys. zł. Służby będą trwały od 1 maja do końca roku.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – dodał, że kwota ta została zabezpieczona w budżecie 
gminy już na poprzedniej sesji. 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

d) ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie,  
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 21 
do protokołu/. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że w ramach tej uchwały zachowane są 
wszystkie ulgi jakie obowiązywały do tej pory. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – zauważył, że w projekcie uchwały w żadnej ze stref 
nie uwzględniono miejscowości Libiszów Kolonia.  
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – przyznał radnemu rację. Zaznaczył, że zostanie 
to zmienione. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – zaznaczył, że w nowej uchwale jest 10 stref zamiast 
8 i cena  biletów jest wyższa o 20 gr. 
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – odpowiedział, że nie dotyczy to Gminy Opoczno 
i ceny się nie zmieniają. 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2034, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 22 do 
protokołu/. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał w którym miejscu na ul. Norwida ma 
powstać parking? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że jest to teren na którym wcześniej 
przewidziany był plac zabaw. Jest to duży obszar na którym zmieści się zarówno parking 
jak i plac zabaw. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – dodał, że jest to na wniosek mieszkańców. 
 Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0 wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 23 do 
protokołu/. 
Poprawiony załącznik nr 8 do projektu uchwały stanowi załącznik nr 23a do protokołu.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, czy budowa chodnika na ul. Świerkowej 
została wyrzucona z budżetu? 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że tak, ponieważ planowana jest 
przebudowa całej ulicy.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał jaki będzie koszt tej inwestycji? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że ze strony gminy będzie to ok. 1,5 mln 
zł. Całkowity koszt zadania to ok. 3 mln zł. Gmina planuje w zakresie tej inwestycji 
pozyskać 50% dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, czy dodatkowy 1 mln zł dla PGK jest 
przeznaczony na powierzchniowe utrwalenie dróg? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że tak. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy w związku z tym wiadomo jakie 
drogi będą wykonane tą metodą? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że jeszcze nie ma takiej informacji. 
Decyzja zostanie podjęta w późniejszym terminie. 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
g) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 24 do 
protokołu/. 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
h) uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 25 do 
protokołu/. 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
i) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 26 do 
protokołu/. 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
j) odstąpienia od uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. 
Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, 
M/U-1, M/U-2,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 27 do 
protokołu/. 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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k) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. 
Henryka Sienkiewicza.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 28 do 
protokołu/. 
 Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0 wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zwrócił uwagę na bardzo zły stan ul. Garncarskiej. 
Zapytał, czy w najbliższym czasie planowany jest jej remont i czy można wysłać tam 
pracowników, żeby posprzątali ulicę? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że kiedyś były zamiary remontu tej ulicy, ale 
na dzień dzisiejszy nie ma w planach wykonania tej inwestycji. Byłby to znaczny koszt ze 
względu na konieczność wybudowania kanalizacji deszczowej.  
Mieczysław Wojciechowski – radny - zgłosił wniosek, aby wystosować pismo do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w sprawie posprzątania ul. Inowłodzkiej (droga  726) na odcinku od ul. Św. 
Marka do ul. Granicznej w Opocznie (po obu stronach).  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 13.20 
 
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 
 


