
                                   PROTOKÓŁ   Nr 5/14 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 5 maja  2014r. 
Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer  –  Przewodniczący  Komisji.                                                                                                                                         
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.    
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.                                                                                                                                                 
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.  
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 
komisja przyjęła:  za – 6 przeciw – 0, wstrz. – 0. 
 
Temat posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w marcu i kwietniu 2014r. 
2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem 

przestępczości wśród nieletnich  – ocena. 
3. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę                             

/ stan zdrowotny dzieci / - informacja. 
4. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. 
5. Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2014. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1 
Przewodniczący komisji  poinformował, że protokoły z posiedzenia komisji                      
w marcu i kwietniu były do wglądu w Biurze Rady.                                                            
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły                                   
z posiedzenia komisji  w  marcu i kwietniu 2014r.  
Ad. pkt.2 
Karasiński Rafał – KP Policji w Opocznie – przedstawił informację na temat 
bezpieczeństwa w gminie. 
Informacja stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
W załączniku nr 3 znajduje się informacja z Sądu Rejonowego i Prokuratury        
w Opocznie. 
Przedstawicieli Sądu Rejonowego i Prokuratury brak na posiedzeniu komisji. 
Przestępczość wśród nieletnich – odnotowano 20 przestępstw popełnionych 
przez osoby nieletnie. Sceną przestępczości nieletnich stają się również 
placówki oświatowe. Osoby nieletnie często sięgają po alkohol. Funkcjonariusze 
KP Policji w Opocznie prowadzą różne programy i akcje profilaktyczne. 
„Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne ferie” – informacyjno – edukacyjne w celu 
zapewnienia bezpiecznego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży. 
„Bezpieczna droga do szkoły” – akcja ma na  celu  przybliżenie dzieciom 
zagrożeń w ruchu drogowym. 
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„Kibicuj bezpiecznie” – propagowanie bezpiecznego  kibicowania na różnego 
rodzaju imprezach. 
Kacprzak Andrzej – radny – potrzebne jest współdziałanie Policji i Komisji 
Przeciwalkoholowej. Młodzież po alkoholu zachowuje się agresywnie. 
Niebezpieczne jest to, że w szkołach są wymuszenia rozbójnicze, znęcanie               
czy niszczenie mienia. 
Firkowski Bartłomiej – radny –  ze statystyki wiemy, że liczba mieszkańców  
Opoczna zmniejszyła się, jest więcej osób starszych. Czy przy mniejszej liczbie 
młodzieży w mieście jest mniej przestępstw popełnionych przez młodzież? 
Karasiński Rafał – KP Policji w Opocznie – jest spadek przestępczości wśród 
młodzieży i jest to między innymi wynikiem dobrej współpracy pedagogów               
z młodzieżą i z Policją. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację na temat bezpieczeństwa                      
w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich. 
  /  za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 / 
 
Ad. pkt. 3 
Szczepanik Ryszard – insp. w Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat 
opieki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez gminę – stan zdrowotny 
dzieci. 
Informacja stanowi załącznik  nr 4 do protokołu. 
W załączniku nr 4 znajduje się informacja Naczelnej Pielęgniarki Szpitala 
Powiatowego w Opocznie na temat stanu zdrowotnego dzieci. 
Z danych zawartych w raportach dyrektorów szkół podległych gminie Opoczno 
wynika, że najczęściej występującymi problemami wśród uczniów szkół są: 
wady narządu wzroku, otyłość nadwaga, niedobór wzrostu i wagi lub 
nadmierny wzrost, wady postawy, alergie, wady wymowy i słuchu. 
Kacprzak Andrzej – radny – stan zdrowotny dzieci zależy również od żywienia, 
od jakości żywienia w szkolnych stołówkach, żywności w szkolnych sklepikach, 
brak ruchu, zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. 
Firkowski Bartłomiej – radny – dyrektorzy  szkół powinni zatrudniać 
odpowiednią kadrę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i należy się 
przyjrzeć żywieniu w stołówkach szkolnych. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – Gmina Opoczno zrobiła bardzo dużo, aby 
stworzyć warunki do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Powstało dużo boisk 
sportowych i placów zabaw. W ostatnich latach samorząd zrobił dużo w tym 
temacie – duże nakłady finansowe na sport. 
Firkowski Bartłomiej – radny – są boiska sportowe, sale gimnastyczne,                   
ale zajęcia wychowania fizycznego są nieprawidłowo prowadzone. 
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – pracowałem w szkole w czasach,             
gdy świadomość była inna i klimat wokół zajęć sportowych też był inny. 
Obecnie rodzice załatwiają dzieciom zwolnienia lekarskie z zajęć w –f. 
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Nauczyciel, który prowadzi zajęcia wychowania fizycznego  ma również 
obowiązek zająć się w tym czasie dziećmi, które są zwolnione z zajęć 
wychowania fizycznego. 
Kacprzak Andrzej – radny – na ten temat należy dyskutować, aby była presja 
społeczna. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – w szkołach podstawowych dzieci bardzo 
chętnie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego. Dużo dzieci ma wady 
wzroku. 
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat opieki zdrowotnej                 
w szkołach. 
 
Ad. pkt. 4 
Oleksik Jadwiga – kier. Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie – przedstawiła 
informację na temat funkcjonowania OPS w Opocznie. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie realizuje zadania pomocy społecznej, 
ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych. Pomoc społeczna udzielana jest osobom z powodu np. ubóstwa, 
sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, zdarzeń 
losowych. 
Pomoc społeczna przysługuje osobom lub rodzinom, których dochód nie 
przekracza kryteriów dochodowych. 
Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej wynoszą: 
- dla osoby samotnie gospodarującej – 542,00zł. 
- dla osoby w rodzinie – 456,00zł. 
- maksymalna wysokość zasiłku stałego – 529,00zł. 
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 250,00zł. 
Pomoc społeczna udziela wsparcia w formie świadczeń pieniężnych oraz 
niepieniężnych. 
Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, okresowy, celowy, specjalny. 
Świadczenia niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne, 
schronienie, posiłek. W 2013r. z różnych form pomocy skorzystało 1146 rodzin. 
Najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc były: bezrobocie, ubóstwo, 
niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, bezdomność 
wielodzietność, bezradność. 
W roku 2013 OPS realizował zadanie w zakresie świadczenia specjalistycznych 
usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich 
zamieszkania. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych specjaliści 
prowadzili zajęcia mające na celu uczenie i rozwijanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia.   
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Firkowski Bartłomiej – radny – osoby z zaburzeniami psychicznymi jeśli 
otrzymałyby pomoc i pracę w odpowiednim czasie to mogłyby funkcjonować             
w społeczeństwie. Znam takie przypadki. Wśród nas jest wiele osób 
niepełnosprawnych, a polityka państwa nie sprzyja rozwojowi demografii. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – ile gmina dokłada do funduszu 
alimentacyjnego? 
Oleksik Jadwiga – kier. Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie –fundusz 
alimentacyjny w 100% jest z budżetu państwa. 
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat funkcjonowania OPS           
w Opocznie. 
 
Ad. pkt 5. 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację na temat założeń wypoczynku letniego  dla dzieci                   
i młodzieży w roku 2014. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz 
Opoczna ogłosił konkurs na realizacje zadań w zakresie organizacji wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin 
dysfunkcyjnych. 
Miejski Dom Kultury otrzyma wsparcie w wysokości 16 tyś zł na organizację 
półkolonii letnich. 
Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie otrzyma wsparcie w wysokości 
35.000zł na organizację międzynarodowego, integracyjnego obozu skautów. 
Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” w Opocznie otrzyma wsparcie w 
wysokości 2.500zł na pokrycie kosztów przejazdu grupy ok. 40 dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Opoczno na integracyjny wypoczynek letni do 
miejscowości Tarnoszyn woj. lubelskie. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Opocznie otrzyma wsparcie w wysokości 
6.000zł na pokrycie kosztów transportu wycieczek organizowanych w okresie 
wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy 
Opoczno.  
Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1.000zł na organizację w okresie 
letnim akcji „Bezpieczne wakacje”, którą przeprowadzi Polski Komitet Pomocy 
Społecznej w Opocznie. 
W okresie wakacyjnym na obiektach sportowych  „ORLIK” Animatorzy Sportu 
planują zorganizować liczne imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży. 
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat założeń wypoczynku 
letniego  dla dzieci i młodzieży w roku 2014. 
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Ad. pkt.  6            Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
 
Sijer Marek – Przew. Komisji –    poinformował, że radni otrzymali informację            
z Polskiej Spółki Gazowniczej nt. istniejącej i planowanej sieci gazowej na 
terenie Gminy Opoczno,  z Rejonu Energetycznego Tomaszów Maz. na temat 
stanu linii energetycznych w gminie Opoczno, oraz z Zakładu Energetyki 
Cieplnej w Opocznie na temat sytuacji techniczno – ekonomicznej ZEC. 
Informacje znajdują się w załączniku nr 7 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat sytuacji energetycznej  
w gminie Opoczno, stan linii energetycznych, ciepłowniczych  i gazowniczych 
– stan obecny i plany na przyszłość. 
 
Informacja z funkcjonowania  Szpitala Powiatowego w Opocznie. 
Brak informacji – komisja nie omawiała. 
 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – czy mamy rozeznanie jaka jest szara strefa, czy 
są podejmowane działania, kontrole, aby podatnicy płacili podatki.  
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza –   podjęto już określone działania                    
i audytor ma przeprowadzić kontrolę złożonych deklaracji ze stanem 
faktycznym. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
  / za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 / 
  
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – przedstawił informacje na temat 
założeń organizacyjnych dla funkcjonowania oświaty w gminie  Opoczno. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Firkowski Bartłomiej – radny – w Opocznie nie zostało przyjętych do 
Przedszkola 93 dzieci. 
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – taka informacja jest z 4 kwietnia, 
gdzie rodzice mogli składać deklarację do trzech przedszkoli. Z tych 93 dzieci 
pozostało 57, są to 3 – 4- latki. Są również prywatne przedszkola.                            
Przy ul. Kwiatowej jest prowadzona inwestycja –budowa przedszkola – 
inwestorem jest małżeństwo z Drzewicy. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – po ile dzieci jest w klasach pierwszych, a ile 
spoza obwodu? 
Wojciechowski Mieczysław – radny – ile dzieci jest w oddziałach w szkołach 
wiejskich, ile dzieci jest spoza obwodu. 
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – w klasach pierwszych jest po 25 
dzieci. Na pozostałe pytania odpowiedzi będą na posiedzeniu komisji Oświaty. 
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Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat założeń organizacyjnych 
dla funkcjonowania oświaty w gminie  Opoczno. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia 
diet dla sołtysów Gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – wnioskuje zmiany w projekcie uchwały, 
aby w § 4 w pkt. 2 – dietę pomniejszyć o 10%, a w pkt. 3 dietę pomniejszyć o 
20%. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – pyta ile sołtys otrzymał wynagrodzenia za 
2013r. za zbieranie podatków? 
W sołectwach powinno być zorganizowane zebranie wiejskie przynajmniej raz 
w roku, a są sołectwa, które w ogóle nie organizują zebrań. Z zebrania powinien 
być sporządzony protokół. Jest pytanie jaka rolę odgrywa Rada Sołecka na wsi. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – sołtysi mają wiele zadań, ale nie wszyscy 
biorą udział w posiedzeniach komisji Rolnictwa i na sesjach, a wiele zadań jest 
omawianych dotyczących wsi. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Mieczysława 
Wojciechowskiego. / za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 / 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z wnioskiem. 
               / za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 / 
Krzysztofik Ewa – kier. Zes.ds. Społecznych i Ochrony Ludności – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Powiatu Opoczyńskiego. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Poinformowała, że środki finansowe w wysokości 10.000,00zł będą 
przeznaczone na realizację zadania – Świadczenie dla mieszkańców gminy 
Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy                        
w rodzinie, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Opocznie. 
Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie gminy Opoczno.   
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
               / za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 / 
Krzysztofik Ewa – kier. Zes.ds. Społecznych i Ochrony Ludności – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 
Powiatowej Policji w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Środki finansowe w wysokości 10.080,00zł z przeznaczeniem na zorganizowanie 
w roku 2014 służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji w Opocznie. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
               / za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 3 / 
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Bąk Barbara – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Główna Księgowa poinformowała, że nastąpiły zmiany  dotyczące zadań                   
w wydatkach majątkowych:  
-  wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Januszewicach i w Janowie 
Karwickim – przesunięto realizację zadania z roku 2015 na rok 2014. 
-  budowa przyłącza wodociągowego do Stanicy Harcerskiej w Miedznej 
Murowanej w roku 2014. 
-    budowa oświetlenia ulicznego Kliny – Świerczyna – planowana realizacja             
w latach 2014 – 2015. 
-   przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników zjazdów i nawierzchni 
jezdni – realizacja zadania 2014 – 2015. 
-   wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych – realizacja           
w latach 2014 – 2017. 
 
Firkowski Bartłomiej – radny – w projekcie uchwały brakuje mojego wniosku, 
który zgłaszałem wielokrotnie – ul. A. Ludowej. Jest to złośliwość nie 
uwzględnienia mojego wniosku. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – budowa przyłącza wodociągowego do 
Stanicy w Miedznej – inwestujemy w nie nasze zadanie i to w innej gminie. 
Gmina Białaczów miała  dołożyć środki finansowe do tego zadania. Kiedy będą 
remonty Strażnic OSP w Kruszewcu, Kraszkowie i Libiszowie? 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – mamy duże zadłużenie gminy, a tu w planie 
jest budowa wodociągu do Stanicy, która jest nie na naszym terenie. Brakuje 
nam dróg, nie wykonujemy własnych zadań. Ciągle rozdajemy pieniądze – dla 
sołtysów, strażaków, powinniśmy przestać przejadać środki finansowe. Należy 
zacząć oszczędzać od siebie. Były podwyżki dla radnych, gdybym wiedział                
w jakim stanie finansowym jest gmina to bym nie podniósł ręki za podwyżkami 
dla radnych. Nie mamy pieniędzy na inwestycje w gminie a ciągle finansujemy 
nie nasze zadania. Teraz też nieuzasadnione wydatki na Stanicę, nie związane           
z naszą gminą. Dlaczego Starostwo nie dołoży się do budowy wodociągu do 
Stanicy? Powiat jak również inne gminy nie zadłużają się tak jak Gmina 
Opoczno. Opoczno ciągle rozdaje pieniądze. 
Firkowski Bartłomiej – radny – mamy tak duże zadłużenie, kiedy to spłacimy?  
W jakim stanie finansowym pozostawimy gminę następnej Radzie. Polityka 
finansowa gminy jest karygodna. 
Bąk Barbara – Skarbnik – długu PGK nie wliczamy do długu gminy. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – Burmistrz zastanawiał się co dalej zrobić 
ze Stanicą w Miedznej. Pojawiła się osoba fizyczna, która chce wydzierżawić 
Stanicę w Miedznej ale należy doprowadzić wodę. W niedługim czasie 
znajdujące się tam budynki będą wymagały remontu.                                        
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Wojewódzki Zarząd Melioracji ma partycypować w budowie wodociągu do 
Stanicy. Stanica bez wodociągu nie może istnieć. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – czy my płacimy podatki ze Stanicy do Gminy 
Białaczów? 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – Stanica jest na terenie lasów 
państwowych. Wodociąg będzie podciągnięty do naszych obiektów. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – radni zgłaszają wiele potrzeb, ale jednocześnie 
głosują za tym aby rozdawać pieniądze nie na swoje zadania. Należy rozpocząć 
oszczędzanie od siebie. Przez ostatnie 20 lat gmina Opoczno bardzo się 
zróżnicowała. W sąsiednich gminach powstało bardzo dużo inwestycji a my 
ciągle rozdajemy pieniądze. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – powinna być strategia gminy co do 
budowy świetlic wiejskich. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – w sąsiednich gminach również są budowane 
świetlice, ale nie tak duże i gminy nie zatrudniają w nich świetlicowych. U nas 
są świetlicowi, palacze. 
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
               / za – 0, przeciw – 1, wstrz. – 3 / 
 
Bąk Barbara – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian                   
w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Poinformowała, że w zadaniach inwestycyjnych planuje się między innymi: 
przebudowę drogi wewnętrznej od ul. Partyzantów do oś. Jana Pawła II, 
przebudowa ul. Kołomurnej, przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników, 
zjazdów, budowa mieszkań socjalnych kontenerowych, wykonanie instalacji 
wentylacyjnej w budynkach komunalnych, wykonanie pomieszczeń 
gospodarczych dla lokatorów budynku przy pl. Kilińskiego 16, budowa 
ogrodzenia przy SP w Sielcu i Woli Załężnej, utwardzenie nawierzchni placu 
szkolnego przy ZS w Mroczkowie Gość., utwardzenie placu zabaw przy 
Przedszkolu Nr 8,  budowa oświetlenia ul. Granicznej, Drzymały w Klinach – 
Świerczynie, budowa przyłącza wodociągowego do Stanicy Harcerskiej                      
w Miedznej, wykonanie chłodni i wentylacji w Domu Ludowym w Kraśnicy.               
Z funduszu sołeckiego planuje się wykonać:  
budowę boiska sportowego w Brzustówku, modernizację budynku szatni przy 
boisku sportowym w Sitowej, wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w 
Januszewicach. 
Z wydatków bieżących planuję się: 
dopłaty do MPK, diety sołtysów, środki dla MDK, staw Kruszewiec, środki 
finansowe dla Pływalni, droga na dworzec CMK. 
  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
               / za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0 / 
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Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości hipoteką. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
               / za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 1 / 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP -przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
               / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 / 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie podziału 
Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
  Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.  
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bolarczyk. 
 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
               / za – 2, przeciw – 0, wstrz. –2/ 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchylająca uchwałę Nr XL/405/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 
2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego 
2014r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
               / za – 4, przeciw – 0, wstrz. –0/ 
 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skarg Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego i 18 marca 2014r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
               / za – 4, przeciw – 0, wstrz. –0/ 
 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia wniosków Janiny Podlewskiej i Kazimierza Podlewskiego z dnia                   
21 marca 2014r. i 28 lutego 2014r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
               / za – 4, przeciw – 0, wstrz. –0/ 
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Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił pismo Janiny i Kazimierza 
Podlewskich z dnia 28 kwietnia 2014r. / 973/5 /. 
Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad. pkt. 7      Zapytania i wolne wnioski. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi o zorganizowanie spotkania, aby 
omówić zmianę kursów MPK od września. Spotkanie z Burmistrzem, Prez. MPK, 
sołtysem  z Libiszowa, z Kruszewca, dyr. szkoły. 
Firkowski Bartłomiej – radny – należy ogłosić przetarg na dowóz dzieci do szkół. 
Macierzyński Janusz – z- ca Burmistrza – strata w MPK nie wynikała z dowozu 
uczniów do szkół. O zorganizowanie spotkania należy się zwrócić do Prezesa 
MPK. 
Sijer Marek – radny – czy to prawda, że OPTEX złożył pozew do Sądu na PGK? 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – temat ten jest znany Burmistrzowi. 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad podziękował i zakończył 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 8.00 – 12.40. 

Protokołowała                                                                Przewodniczący Komisji 

M.Gonsiewska                                                                         Marek Sijer                                                                         
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