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PROTOKÓŁ  NR 7/2020 

z posiedzenia 

Komisji Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej  

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 25 sierpnia 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.  

Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o 

zmianę porządku posiedzenia /załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br. 

4. Informacja na temat etapu przygotowania oraz planowanych 

kierunków interwencji w ramach opracowywanego Planu Rozwoju 

Lokalnego.  

5. Wykonanie budżetu gminy za rok 2019.  

6. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do 
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nowego roku szkolnego. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020r.  

8. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia.  

 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

 Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rodziny, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 5/2020 z dnia 22 czerwca 2020r. oraz Nr 6/2020 

z dnia 1 lipca 2020r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w 

terminie wymaganym Statutem Gminy jak również projekty protokołów zostały 

zamieszczone w informatorze programu e sesja. 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 22 czerwca 2020r. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z 

posiedzenia Nr 5/2020  z dnia 22 czerwca 2020r. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 1 lipca 2020r. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z 

posiedzenia Nr 6/2020  z dnia 2 lipca 2020r. 

Ad. pkt. 4. 

Informacja na temat etapu przygotowania oraz planowanych 

kierunków interwencji w ramach opracowywanego Planu 

Rozwoju Lokalnego.  

Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich – przedstawiła 

informację /załącznik nr 3 do protokołu/. 

 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 5. 

Wykonanie budżetu gminy za rok 2019.  

Anna Jaźwiec – Inspektor w Wydziale Budżetowym – przedstawiła informację 

/załączniki do wykonania budżetu gminy za rok 2019  znajdują się w teczce wraz 

z protokołem z XXII sesji Rady Miejskiej z dn. 28.08.2020r./. 
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W dyskusji głos zabrali: Sekretarz Miasta Janusz Klimek, radny Marek Sijer. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad.pkt.6. 

 Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego – realizacja założeń organizacyjnych. 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydziału Edukacji – przedstawił informację 

/załącznik nr 4 do protokołu/.  

Mieczysław Wojciechowski - radny - poprosił o informację na temat ilości 

uczniów w poszczególnych klasach szkół społecznych z Gminy Opoczno, licząc 

od kl. „0”. 

W dyskusji głos zabrali: Dyrektor Wydz. Edukacji Marek Ziębicki, radny Jerzy 

Pręcikowski, radny Mieczysław Wojciechowski.  

 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad.pkt.7. 

Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020r.  

Katarzyna Siudzius – Bobrek – Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw 

Społecznych – przedstawiła informację / załącznik nr 5 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: inspektor w Wydz. Spraw Społecznych Katarzyna 

Siudzius – Bobrek, radny Jerzy Pręcikowski.  

 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad.pkt.8. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 6 

do protokołu/. 

 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum 

zaufania,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 7 

do protokołu/. 

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

projekt uchwały. 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu gminy 
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Opoczno za 2019 rok, 

Anna Jaźwiec – Inspektor w Wydziale Budżetowym – przedstawiła projekt 

uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/. 

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

projekt uchwały. 

d) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna,  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/. 

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

projekt uchwały. 

e) funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz koszty ich funkcjonowania -  

/informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Sekretarz Miasta 

Janusz Klimek.  

 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 

2035, 

Anna Jaźwiec – Inspektor w Wydziale Budżetowym – przedstawiła projekt 

uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/. 

Jerzy Pręcikowski – radny – prosi w imieniu mieszkańców o przebudowę 

nawierzchni ul. Westerplatte w ramach remontów.  

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, Burmistrz Opoczna Dariusz 

Kosno. 

 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

g) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020, 

Anna Jaźwiec – Inspektor w Wydziale Budżetowym – przedstawiła projekt 

uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

g) odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu 

rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wobec przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 13 

do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, Sekretarz Miasta Janusz 
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Klimek.  

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

projekt uchwały. 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania 

w 2020roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno, 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 14 do protokołu/.   

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

projekt uchwały. 

i) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na 

realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i 

lokalach mieszkalnych.  

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – przedstawiła 

projekt uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/. 

 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

j) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 16 

do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, Sekretarz Miasta Janusz 

Klimek. 

 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

k) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 17 

do protokołu/. 

 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

l) zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno,  

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta – przedstawiła 

projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/. 

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

projekt uchwały. 

m) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa 
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Międzybórz, 

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta – przedstawiła 

projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/. 

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

projekt uchwały. 

n) zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy 

Powstańców Wielkopolskich, 

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta – przedstawiła 

projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/. 

 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Ad. pkt. 9. 

 Zapytania i wolne wnioski.  

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Dyrektor Miejskiego 

Domu Kultury Zdzisław Miękus, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, radny Jerzy 

Pręcikowski.  

Ad. pkt.10. 

 Zamknięcie posiedzenia.  

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia komisji 13.52. 

 

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: 

Katarzyna Zaroda – Olkowska 

 

Referent w Biurze Rady Miejskiej. 


