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PROTOKÓŁ  NR 4/2020 
z posiedzenia 

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

z dnia 27 maja 2020r. 
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z posiedzeń komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Ad. 1. 
 Otwarcie posiedzenia.  
 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – otworzył zdalne posiedzenie Komisji i powitał 
wszystkich obecnych.  
 
 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. 
Przewodniczący poinformował, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz 
wystąpieniem w Opocznie potwierdzonych przypadków wirusa COVID – 19, obrady 
komisji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 
 Przewodniczący sprawdził, czy wszyscy radni widzą i słyszą obrady. Następnie 
odczytał listę obecności, a radni potwierdzali swoją obecność.  
  
Ad. pkt. 2.  
 Przyjęcie porządku posiedzenia.  
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 
 Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany porządek 
posiedzenia. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  
3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br. 
4. Stan boisk sportowych na terenie gminy Opoczno.  
5. Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ad. pkt. 3.  
 Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br.  
 Przewodniczący poinformował, że protokół Komisji do Spraw Rodziny, 
Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie nr 3/2020 z dnia 23 kwietnia 
2020r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.  
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 23 kwietnia 2020r.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia 
Nr 3/2020  z dnia 23 kwietnia 2020r. 

 
Ad. pkt. 4. 
 Stan boisk sportowych na terenie gminy Opoczno.  
 
Mateusz Grodzicki – Wydz. Sportu i Rekreacji – przedstawił informację /załącznik nr 3 
do protokołu/.  
W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, radny Marek Sijer, radny 
Jerzy Pręcikowski, radny Zbigniew Sobczyk, Mateusz Grodzicki Wydz. Sportu i 
Rekreacji, Zastępca Burmistrza Andrzej Kacprzak.  
Mateusz Grodzicki – Wydz. Sportu i Rekreacji – poinformował, że zostanie 
przygotowany dodatkowy materiał na temat prac remontowo-naprawczych na obiekcie 
sportowym w Bielowicach.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5. 
 Zapytania i wolne wnioski.  
 Przewodniczący zaproponował omówienie pięciu projektów uchwał na sesję w 
sprawach: 
 
a) przekazania środków finansowych dla Policji, 
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
b) zmieniająca uchwałę Nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 
kwietnia 2020r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,  
Wiesława Kurowska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Opocznie – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020”, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 6 do 
protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
d) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego                   
do kąpieli, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 7 do 
protokołu/. 
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
e) wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy 
Opoczno.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 8 do 
protokołu/. 
 W dyskusji głos zabrali: Sekretarz Miasta Janusz Klimek, radny Marek Sijer.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
  Sekretarz Miasta Janusz Klimek przedstawił dwa dodatkowe projekty uchwał  na 
najbliższą sesję Rady Miejskiej:  
- projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z 
dnia 28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno”, 
- projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu 
Milenijnym.  
 
W dyskusji głos zabrali: Sekretarz Miasta Janusz Klimek, radny Jerzy Pręcikowski, 
radny Marek Sijer. 
 
Ponadto: 
Mieczysław Wojciechowski - radny: 

a) prosi o wykaz z rekrutacji uczniów z obwodów wiejskich przyjętych do szkół 
miejskich; 

b) prosi o raport za 2019 rok na temat funkcjonowania 3 szkół społecznych 
prowadzonych przez Stowarzyszenia i informację na temat sytuacji bieżącej                 
tj. 2020r.; 

c)  zgłasza zastrzeżenia do realizacji zadania naprawy dróg przekazanego                      
do Spółki PGK i prosi o wykaz prac wykonanych przez Spółkę od początku 
roku; 

d) pyta, dlaczego osobno jest pobierana opłata za licznik na ścieki; 
e) pyta o możliwość przesunięcia zaoszczędzonych środków na następny rok                    

w przypadku szkół społecznych; 
f) pyta o sytuację z projektami technicznymi na dwa boiska sportowe tj.  ZSS Nr 

3 i Bielowice oraz koszty wybudowania tych boisk. 
Jerzy Pręcikowski – radny - przypomniał wniosek dotyczący ul. Łaziennej z 
ubiegłego roku – wniosek został zgłoszony podczas posiedzenia komisji 26 XI 
2019r. w brzmieniu: „Radny Marek Sijer poprosił o informację, co dalej                                       
z ul. Łazienną. Z uwagi na brak odwodnienia w czasie opadów deszczu utrudnione 
jest poruszanie się tą drogą, gdyż woda spływa w dół ulicy i gromadzi się tam duża 
kałuża wody. Radny prosi o poprawę stanu technicznego całego pasa drogi, jak 
również utwardzenie brakującego pobocza, odwodnienie i budowę zjazdów do 
posesji.”. Radny Pręcikowski pyta, czy jest możliwość pomocy mieszkańcom ul. 
Łaziennej którzy mają ogromny problem z dojściem do swoich posesji  przy okazji 
realizacji przyległej ulicy Limanowskiego.  
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Ad. pkt. 6 
 
 Zamknięcie posiedzenia.  
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia komisji 13.10. 
 
 
Sesje i komisje 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: 
Bogumiła Kędziora 
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej. 
 


