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PROTOKÓŁ NR 9/19 
z posiedzenia 

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

z dnia 20 sierpnia 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 czerwca i lipca br. 
2. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019r. 
4. Zapoznanie się z wnioskiem Pani M.M. o udostepnienie informacji publicznej                                        
i wypracowanie stanowiska w sprawie. 
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 przyjęła proponowany porządek obrad. 
 
Ad. pkt. 1 
 Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br. 

 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji do Spraw Rodziny, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 7/19 z dnia 25 czerwca 2019r. oraz   Nr 8/19 z dnia 11 lipca 
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 25 czerwca 2019r.  

Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 7/19  
z dnia 25 czerwca 2019r.   
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 Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 11 lipca 2019r.  

Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 8/19  
z dnia 11 lipca 2019r.   
 
Ad. pkt. 2 
 Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 
szkolnego. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik nr 4 do 
protokołu). 
Jerzy Pręcikowski – radny – z wypowiedzi Naczelnika Wydz. Edukacji wywnioskował, że 
rekrutacja do szkół przebiegła pomyślnie. Zapytał, ilu uczniów przyjęto do Liceum 
Samorządowego Nr 1 ? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że jest to 9 klas po ok. 30 
uczniów. Podkreślił, że rekrutacja uzupełniająca nadal trwa. 
Jerzy Pręcikowski – radny – uważa, że jest to niekompletna informacja, ponieważ z informacji 
Naczelnika wynika, iż są to dane z miesiąca kwietnia. Zwrócił się z prośbą o przygotowanie 
dokładnej informacji na temat ilu uczniów zostało przyjętych do Liceum Samorządowego i 
przedstawienie jej na sesji Rady Miejskiej. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – przychylił się do prośby radnego oraz poprosił o 
uwzględnienie ilu uczniów przyjęto po podstawówce, a ilu po gimnazjum oraz jaka jest liczba 
uczniów w pierwszych klasach. Zapytał również, czy zdarzyło się aby rodzice złożyli podanie 
do przedszkola i dziecko nie zostało przyjęte? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że tak. Powodem nieprzyjęcia 
dziecka był brak miejsca w danym przedszkolu. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy Naczelnik wie, ile jest prywatnych 
przedszkoli i ile dzieci do nich uczęszcza? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że jest 5 prywatnych przedszkoli. 
Informacje o liczbie uczniów przygotuje na następną komisję. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał o pracę logopedy, pedagoga oraz psychologa w 
szkołach wiejskich.  Uczniowie szkół miejskich mogą korzystać z takich zajęć, natomiast w 
szkołach wiejskich nie. Czym jest to uwarunkowane? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że zleży to od liczby orzeczeń 
Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w danej szkole. Jest to czynnik determinujący. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3  
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I 
półrocze 2019r. 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – przedstawiła informację 
(załącznik nr 5 do protokołu). 
 Ponadto Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Miejskiej Komisji 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Opocznie za I półrocze 2019r. (załącznik nr 5a 
do protokołu). 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
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Ad. pkt. 4 
 Zapoznanie się z wnioskiem Pani M.M. o udostepnienie informacji publicznej                    
i wypracowanie stanowiska w sprawie. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił informację  (załącznik nr 6 do protokołu). 
  W związku z brakiem obecności wnioskodawcy, który został zaproszony na posiedzenie 
komisji radni przyjęli informację do wiadomości i stwierdzili iż temat zostanie kontynuowany 
na sesji Rady Miejskiej. 
 
Ad. pkt. 5. 
 Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
A) Informacja na temat działań dotyczących odlewni w centrum Opoczna. 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – przedstawiła 
informację (załącznik nr 7 do protokołu). 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował radnych, iż z wiadomości jakie posiada 
wynika, że Burmistrz prowadzi rozmowy z właścicielami odlewni, natomiast nie jest 
upoważniony do przekazywania takich informacji. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
B) Działania na rzecz ochrony jakości powietrza. 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – przedstawiła 
informację (załącznik nr 8 do protokołu). 
 Ponadto radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Zakład Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie (załącznik nr 9 do protokołu), Polską Spółkę Gazowniczą 
(załącznik nr 10 do protokołu) oraz Główny Inspektorat Środowiska  w Łodzi (załącznik nr 11 
do protokołu). 
Jerzy Pręcikowski – radny –po analizie materiału z PSG jaki otrzymali radni stwierdził, iż 
założenia w nim zawarte są różne od tych które przedstawiono w pierwszym półroczu tego 
roku. Zapytał, czy gmina może ingerować w rozbudowę sieci oraz czy może mieć wpływ na 
kolejność wykonywanych inwestycji? 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że 
gmina nie może ingerować w rozbudowę sieci, ponieważ jest to prywatna firma. Zgodziła się 
ze stwierdzeniem, że informacja przedstawiona przez PSG różni się od tej przedstawionej w 
poprzednim kwartale, ale wynika to z budżetu jaki firma posiada i realizacji. Firma PSG 
zwróciła się do gminy z prośbą o znalezienie wykonawcy, gdyż jest bardzo dużo chętnych i 
firma nie nadąża z realizacją wniosków. Gmina wskazała jedną firmę, która musi stanąć do 
przetargu. Na dzień dzisiejszy są przesunięcia umów, które miały zostać zrealizowane do końca 
2019r. PSG aneksuje umowy o około pół roku. Poinformowała, że jest możliwość rozmowy z 
pracownikiem PSG, który przyjmuje w urzędzie w pierwszą i trzecią środę miesiąca. 
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, iż są przypadki gdzie umowa przedłużana jest o więcej 
niż pół roku. Uważa, iż skoro jest takie zapotrzebowanie to należałoby znaleźć dodatkowo inne 
firmy, które chciałyby przystąpić do przetargu i realizować zadanie. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – podkreślił, że gmina ciągle współpracuje z PSG poprzez 
udostępnianie pomieszczenia do kontaktu z mieszkańcami, udostępnianie dróg oraz ciągów 
pieszych do budowy gazociągów. Gmina nie stwarza żadnych problemów jeśli chodzi o 
budowę gazociągu. PSG wystąpiło do gminy z prośbą o wytypowanie wykonawców. 
Rozmawiano z kilkunastoma firmami. Podkreślił, że do wykonywania takiej instalacji firma 
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nie musi posiadać specjalnych uprawnień, a wyłącznie uprawnienia instalacyjne jak np. przy 
wodociągach i kanalizacji. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
C) Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich – koszty funkcjonowania. 
 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejski Dom Kultury                            
w Opocznie (załącznik nr 12 do protokołu). 
 
D) Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2019r. 
 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie (załącznik nr 13 do protokołu). 
 
E) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
a) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia 

„Opoczyńska Fala”, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 14 do 
protokołu). 
Marek Sijer – Przewodniczący komisji – zapytał, ile osób korzysta z basenu i czy po 
podwyżce cen biletów zwiększyły się dochody? 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni – odpowiedziała, że liczba 
osób uczęszczających na basen jest na stałym poziomie. Nie ma również zwiększonych 
dochodów. 
 Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz – 4 przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 

b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie na dofinansowanie 
zakupu sprzętu i umundurowania,  
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 15 do protokołu). 
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, czy dotacja to udział własny gminy przy zakupie 
sprzętu ponieważ w innym przypadku Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska nie 
udzieliłby pożyczki? 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – odpowiedziała, że tak. 
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, dlaczego tylko OSP Wygnanów składało wniosek? 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – odpowiedziała, że przyjęto 
taką zasadę, że co roku inna OSP składa wniosek. Wytypowane w danym roku OSP składa 
zapotrzebowanie ze wszystkich OSP i odpowiada w całości za wniosek. Z pozyskanego 
sprzętu korzystają później wszystkie jednostki OSP.  
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy inne jednostki składały wnioski w tym roku? 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – odpowiedziała, że nie. W tym 
roku zainteresowaniem wykazał się OSP Wygnanów.  
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że z jego wiedzy wynika, że jest to dobrze 
wyposażona jednostka, która nie do końca korzysta ze swojego sprzętu. Uważa, że należy 
przeanalizować, czy inne jednostki bardziej nie potrzebują takiego wsparcia.  
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Wydz. SSOLiS – poinformowała, że w tym roku 
wystąpiła OSP Wygnanów, ale ze sprzętu oraz umundurowania będą korzystały również 
inne jednostki z terenu gminy. 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 16 do 
protokołu). 
 Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 17 do 
protokołu). 
Wyjaśnienia dotyczące zmian w budżecie jakie otrzymali radni stanowią załącznik nr 17a 
do protokołu. 
Jerzy Pręcikowski – radny – poprosił, aby zmiany w budżecie przyjąć do wiadomości, ze 
względu na przedstawione w dniu dzisiejszym dodatkowe materiały. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że dzisiejszy materiał przekazany 
radnym jest objaśnieniem do zmian w budżecie, a nie zmianami wprowadzonymi w dniu 
dzisiejszym.  
 Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

 
e) upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                        

w Opocznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
dotyczących przyznawania dodatku  energetycznego, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 18 do 
protokołu). 
Marek Sijer – Przewodniczący komisji – zapytał na jakiej zasadzie wcześniej przyznawany 
był dodatek energetyczny? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że wcześniej zajmował się tym Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego. Obecnie zarówno dodatkiem 
energetycznym jak i mieszkaniowym będzie zajmował się MGOPS.  
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

f) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 19 do 
protokołu). 
Nowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 19a do protokołu. 
Poinformował, iż nowy wzór dodatku energetycznego będzie obowiązywał po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego, czyli od końca września. 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
g) upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie 

do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z 
zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,  

Beata Rogulska – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 20 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
h) przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym                         

dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,  
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Beata Rogulska – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 21 do protokołu). 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
i) ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu, 
Beata Rogulska – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 22 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
j) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 23 do 
protokołu). 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
k) przejęcia przez Gminę Opoczno do zasobu dróg gminnych drogi dojazdowej nr D2 

znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 w miejscowości Opoczno,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 24 do 
protokołu). 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, co z dalszym odcinkiem drogi należącym 
do PKP biegnącym wzdłuż CMK na Opoczno Płd.? Czy kolej ma zamiar rozbudować tą 
drogę? Czy w przyszłości gmina również chce przejąć fragment tej drogi? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że obecnie trwają rozmowy z PKP, aby 
przejąć tą drogę. Na razie gmina chce przejąć omawiany fragment, aby później 
kontynuować rozmowy, ale stwierdził, że mogą być problemy, aby kolej oddała gminie ten 
fragment. Jeżeli się nie uda gmina będzie rozmawiała z PKP, aby fragment wzdłuż CMK 
kolej poprawiła i poszerzyła.  
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy były prowadzone rozmowy z 
GDDKiA aby poprawili stan drogi, która teraz gmina chce przejąć? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że obecnie ta droga i tak utrzymywana jest 
oraz odśnieżana przez gminę. Decyzja będzie należała do Rady Miejskiej. Uważa, ze 
zapotrzebowanie na dojazd oraz parking przy Opoczno Płd. jest bardzo duże. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – stwierdził, iż ma wątpliwości, czy remont tej drogi 
przez gminę jest zasadny, ponieważ będzie to duży koszt, być może nad remontem pochyli 
się GDDKiA. 
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, iż przejecie drogi to ostateczność. Najpierw należy 
podjąć rozmowy z GDDKiA w sprawie remontu, tym bardziej, że kolej nie przekaże nam 
dalszej części drogi. 
 Komisja głosami: za – 0, przeciw – 1, wstrz – 4 negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

l) przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, 
zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego w 
Opocznie,   

Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – przedstawiła projekt 
uchwały (załącznik nr 25 do protokołu). 
Mieczysław Wojciechowski – radny – zwrócił uwagę na zapis Regulaminu korzystania z 
przystani dla kajaków i małych łodzi nad zalewem przy ul. Generała Kazimierza Bończy 
Załęskiego w Opocznie, gdzie w §6 jest zapis, że dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie 
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przystani kajakowej wyłącznie pod opieką dorosłych. Uważa, że pułap wiekowy powinien 
zostać podwyższony do lat 13.  
Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – stwierdziła, że zapis ten 
w poprzedniej wersji regulaminu nie został zakwestionowany przez Wojewodę dlatego 
pozostał bez zmian. 
Zbigniew Sobczyk – radny – zgłosił, iż na ścieżce rowerowej rośnie krzak, który powoduje 
zagrożenie dla poruszających się na niej osób. Zwrócił się z prośbą o jego usuniecie. 
Ewa Trojnar – Inspektor w Wydz. GKiM – odpowiedziała, że sprawa jest na etapie realizacji. 
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, iż ostatnimi czasy ze względu na występowanie 
bakterii zalew często był zamykany. Zapytał, czy został zakupiony środek chemiczny, który 
miał zapobiec temu problemowi i jaki to był środek? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że przygotuje taką informacje i udostępni 
radnym. 
 
 Komisja zgłosiła wniosek formalny o zmianę §6 w „Regulaminie korzystania z przystani dla 
kajaków i małych łodzi nad Zalewem przy ul. Generała Kazimierza Bończy – Załęskiego w 
Opocznie” na następującą treść: „Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie przystani 
kajakowej wyłącznie pod opieką osób dorosłych”. 

 Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Zbigniew Sobczyk – radny - zwrócił uwagę, iż konieczna jest poprawa nawierzchni pod 
placem zabaw znajdującym się przy zalewie, który po intensywnych opadach deszczu nie 
nadaje się do korzystania przez dzieci. Prosi, aby w miarę możliwości wyłożyć ją dostępnymi 
na rynku odpowiednimi materiałami.   

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
m) zmieniająca uchwałę Nr XXII/226/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie 

uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016-2020,  
Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – przedstawiła projekt 
uchwały (załącznik nr 26 do protokołu). 
 Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
n) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,  

 Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 27 do 
protokołu). 
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, czy zespół musi liczyć 5 osób i kto może wejść w jego 
skład? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że może być więcej osób. W jego skład 
wchodzą radni oraz Prezes Sądu. 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
o) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a miastem Opočno z Republiki 

Czeskiej, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 28 do 
protokołu). 
Jerzy Pręcikowski – radny – stwierdził, że współpraca pomiędzy miastami partnerskimi jest 
bardzo dobra. Dzięki niej opoczyńska młodzież ma możliwość uczestniczenia w 
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wymianach uczniów. Uważa, że podtrzymywanie współpracy z tymi miastami jest 
uzasadnione. 
 Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
p) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a miastem Bytča z Republiki 

Słowackiej,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 29 do 
protokołu). 
 Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
q) rozpatrzenia petycji Szulc Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie 

modernizacji parku maszynowego przeznczonego do zadań oczyszczania gminy, z 
uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa,   
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 30 do 
protokołu). 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
r) rozpatrzenia skargi Pana D.R. w sprawie reprywatyzacji działki przy ul. Dworcowej 

2 w Opocznie.    
 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 31 do 
protokołu). 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
Ad. pkt. 6 
 Zapytania i wolne wnioski. 
 
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, czy został dokonany podział środków na kluby 
sportowe na II półrocze 2019r.? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że przygotuje informację na sesję. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – odpowiedział, że na zaproszenie Burmistrza 
Kacprzaka uczestniczył w tym spotkaniu. Nie były zgłaszane na nim żadne zastrzeżenia i żaden 
z klubów nie dostał mniej środków niż w poprzednim półroczu.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, czy 2 tys. zł przeznaczone na Szkołę w 
Kruszewcu zostaną przeznaczone na naprawę dachu? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że prawdopodobnie tak. 
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, czy wniosek poruszany w pkt 4 wpłynął od osoby z terenu 
gminy Opoczno, czy z poza? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że pismo wpłynęło od osoby prywatnej. 
Pismo wpłynęło do Przewodniczącej Rady Miejskiej, która zdecydowała, że przekaże je na 
posiedzenia wszystkich komisji. Rada Miejska musi podjąć decyzje w tej sprawie.  
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy osoba składająca wniosek jest z terenu 
powiatu? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że spoza.   
 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 



9 
 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.45 
 
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 
 


