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PROTOKÓŁ  NR 13/19 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
z dnia 19 grudnia 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. 
 
 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 listopada br. 
2. Budżet gminy na 2020 rok.  
3. Plan pracy komisji na 2020 rok. 
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 - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - poinformował, iż na sesji Burmistrz będzie 
wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:  

a) w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 
Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, 

b) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno. 

Ponadto Sekretarz poinformował o pracach nad dwoma projektami uchwał:  
-  zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Opoczno, 

-    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy 
wiejskiej   w Sitowej. 

uwzględniającymi zastrzeżenia Wojewody.  
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Ad. pkt. 1.  
Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw Rodziny, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 12/19 z dnia 26 listopada 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 listopada 2019r. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia 
Nr 12/19  z dnia 26 listopada 2019r. 

 
Ad. pkt. 2. 

Budżet gminy na 2020 rok. 
 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła budżet na 2020 rok, który stanowi 
załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 grudnia 2019r. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji – zwrócił uwagę, iż wnioski radnych z ostatniego 
posiedzenia Komisji Budżetowej nie zostały ujęte w budżecie.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał o kwotę 744 tys. zł przeznaczoną na 
wykup gruntów – o jakie grunty chodzi? Ponadto zapytał o wykup sklepu GS i gruntu 
pod nim w miejscowości Kruszewiec. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przekaże ostatnie zapytanie radnego Burmistrzowi.  
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – przytoczyła plany dotyczące gruntów do wykupu: 
wykup 3 lokali przy ul. Janasa, grunty od PKP przystanek Opoczno-Południe plus 
parking przy przystanku, droga w Libiszowie asfaltowa dojazdowa przy blokach 
kolejowych, grunty przy ul. Kolberga pow. 2 tys. 336 m, w Różannie boisko plus 
świetlica, grunty pod cmentarz przy ul. Rolnej. Do tego dochodzą wypłaty odszkodowań 
za grunty nabyte w trybie specustawy za ok. 260 tys. zł.  
Jerzy Pręcikowski – radny – wyraził opinię, iż priorytetową inwestycją powinna być 
kompleksowa przebudowa ul. Świerkowej. Pyta, dlaczego ta ulica nie znalazła się w 
planie inwestycyjnym? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – powiedziała, że ulica Świerkowa jest zaplanowana w 
planie inwestycyjnym na 2021 rok i podkreśliła, że z własnych środków Gmina nie jest 
w stanie jej wykonać.  
Jerzy Pręcikowski – radny – przypomniał, że do końca roku miała zostać wykonana 
dokumentacja techniczna tej ulicy. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że dokumentacja jest wykonana. 
Wartość zadania to kwota 2,5 mln zł. Zapewnił, że jak będzie prowadzony nabór do 
Funduszu Dróg Samorządowych to Gmina w pierwszej kolejności wystąpi o tą ulicę.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał o brak zaplanowanych środków na wiaty 
przystankowe.  
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – powiedziała, że na przyszły rok zaplanowany jest 
zakup 3 wiat przystankowych.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, gdzie będą rozdysponowane? 
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Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że o tym będzie można rozmawiać po 
uchwaleniu budżetu. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji – zapytał o kwotę 800 tys. zł na 
termomodernizację budynku na ul. Mickiewicza – na co będzie przeznaczony ten 
budynek? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że wstępnie chodzi o przeniesienie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji – przypomniał, że w tym budynku mieściła się 
siedziba Policji i pracowało tam 120 osób.  
Magdalena Belica – radna – powiedziała, że w tej chwili w MG OPS pracuje 91 osób, a 
dochodzą koleje zadania i cały personel na pewno nie zmieści się w budynku na ul. 
Mickiewicza. Nadmieniła, że w Wydz. Techniczno-Inwestycyjnym jest specyfikacja 
techniczna stwierdzająca, że budynek przeznaczony jest na maxymalnie 55 osób.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał o dużą jego zdaniem kwotę na projekty 
boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 3 i przy Szkole Podstawowej w 
Bielowicach, bo aż 50 tys. zł. 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że jak będzie gotowy projekt to będzie 
konkretna kwota, a w tej chwili to jedynie koszt szacunkowy.  
Zbigniew Sobczyk – radny – wyraził rozczarowanie budżetem na 2020 rok. Wskazał 
ponadto, że nie ma inwestycji dotyczącej Osiedla Trąbki ani w budżecie ani w WPF.  
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – powiedziała, że budżet jest trudny i o ok. 10% zostały 
ograniczone wydatki bieżące.  
Zbigniew Sobczyk – radny – powiedział, że zostały przegłosowane obligacje w wys. 12 
mln zł, z czym radni wiązali nadzieje na realizację inwestycji. Niestety, jak wynika z 
budżetu, na inwestycje nie ma pieniędzy.  
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – powiedziała, że największe wydatki są na oświatę. 
Centrum Usług Wspólnych zawnioskowało o 10 mln zł więcej środków w porównaniu 
z rokiem 2019 i zaznaczyła, że ona zabezpieczyła w budżecie o 6 mln zł mniej.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przypominał koncepcję Burmistrza dotyczącą 
przekształcenia gruntów inwestycyjnych na cele mieszkaniowe, co dawało szanse 
pozyskania środków. Dodatkowo podał przykłady kosztów, na które Gmina nie ma 
wpływu jak np. wzrost płacy minimalnej czy wyciągnięcie stażowego z podstawy 
wynagrodzenia. W dalszej wypowiedzi powiedział, że radni mogą zgłaszać propozycje 
inwestycji, ale należy przy tym wskazać źródło finansowania. Zapewnił otwartość ze 
strony Burmistrza na rozmowy z radnymi.  
Jerzy Pręcikowski – radny – co do Osiedla mieszkaniowego stwierdził, że Rada uznała 
koncepcję Burmistrza za niekorzystną dla Gminy. W dalszej wypowiedzi poprosił, aby 
nie zrzucać odpowiedzialności na radnych. Radny jest zaniepokojony sytuacją, że 
Gmina więcej zaciąga długu niż spłaca.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – wskazał na politykę odgórną państwa, że na 
samorządy są cedowane zadania lecz za tym nie idą pieniądze. Prawdopodobnie trzeba 
będzie zaciągać kolejne zobowiązania na funkcjonowanie. Sekretarz wyraził opinię, iż 
odpowiedzialność spada na Radę, bowiem Burmistrz wystąpił z konkretną propozycją i 
nadmienił, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2020 
rok.  
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Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – powtórzyła, że największe koszty są w oświacie. Jej 
zdaniem same oszczędności nie wystarczą.  
Magdalena Belica – radna – powiedziała, że roczny budżet MG OPS to ponad 50 mln 
zł. Następnie nawiązała do wypowiedzi Sekretarza, że pojawiają się  nowe koszty np. 
wzrost płacy minimalnej, wyciągnięcie stażowego z podstawy wynagrodzenia, 
dokładane są pieniądze do programu 500+, a to rodzi dodatkowe koszty dla jednostki.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – przypomniał, że od dłuższego czasu wnioskuje o 
przeprowadzenie dyskusji na temat racjonalizacji sieci szkół.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że to będzie styczniowy temat sesyjny. 
 

Głosowanie nad budżetem na 2020 rok zostało przeprowadzone przy uchwałach.  
 
Ad. pkt. 3. 

Plan pracy komisji na rok 2020. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - przedstawił plan pracy komisji na 2020r.  
Jerzy Pręcikowski – radny – dodał, że plan jest otwarty i w każdej chwili można do 
niego wprowadzić zmiany.  

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 zatwierdziła plan pracy na 2020r.  
Plan przedłożony na komisję stanowi złącznik nr 4 do protokołu, a plan zatwierdzony 
przez komisję stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 4. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej – zaopiniowanie 
projektów uchwał w sprawach. 
 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  
na lata 2019-2035, 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 6 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 7 do 
protokołu/. Nowa wersja projektu uchwały stanowi załącznik nr 7a do protokołu.  

Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  

na lata 2020-2035, 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła WPF na lata 2020-2035, która stanowi 
załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2019r. 

Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
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d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020, 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła budżet na 2020 rok, który stanowi 
załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 grudnia 2019r. 

Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
e) zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, 

Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie  
na rok 2020,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty 

i Kultury  Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 

k) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży  
i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały, plan zatwierdziła wcześniej 

w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0.   
 

l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie 
na rok 2020,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Opocznie na rok 2020,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

n) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji  
Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
i) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego  

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, 
Katarzyna Derewęda-Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni – przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/. 
Jerzy Pręcikowski – radny – zapytał, czy stawka będzie większa czy mniejsza względem 
roku 2019? 
Katarzyna Derewęda-Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni – odpowiedziała, że 
mniejsza.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zwrócił uwagę na to, że w stawce nie jest 
uwzględnione kąpielisko, które będzie prowadzone przez Wydział Sportu i Rekreacji.  

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

j) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno. 

Beata Rogulska – MG OPS – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
Ad. pkt. 5. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Jan Zięba – radny – poinformował o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego uchwały w sprawie nowych cen i opłat za przejazdy 
komunikacją miejską. Uchwała była podjęta przez Radę Miejską w miesiącu listopadzie 
br.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 9.45 
 
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: 
B. Kędziora 


