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                                            PROTOKÓŁ  Nr 4/13 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 23 kwietnia  2013r. 
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 – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Temat posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2013r. 

2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich – ocena. 

3. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

4. Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2013. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1.                                                                                                           
Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia 
komisji  w marcu był do wglądu w Biurze Rady.                                                            
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                                   
z posiedzenia komisji  w marcu 2013r.                                                                                    
Ad. pkt.2                                                                                                                         
Informacje dotyczące bezpieczeństwa w gminie Opoczno znajdują się                          
w załączniku nr 3 do protokołu.                                                                        
Wojciechowski Mieczysław – radny – czy były interwencje Policji w szkołach 
wiejskich?                                                                                                                 
Wojciechowski Robert – insp. Policji – w ubiegłym roku w szkole w Sielcu była 
drobna interwencja.                                                                                                    
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
informacje na temat bezpieczeństwa w gminie Opoczno.                                            
Ad. pkt. 3                                                                                                                              
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – przedstawiła informację na temat 
funkcjonowania OPS w Opocznie.                                                                              
Informacja znajduje się w załączniku nr 4 do protokołu.                                    
Poinformowała, że OPS jest jednostką realizującą zadania własne i zlecone 
gminie wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. Pomoc społeczna udzielana 
jest w formie świadczeń pieniężnych: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek 
celowy, świadczenia niepieniężne to: praca socjalna, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne, porady prawne.  
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Prowadzimy również stołówkę przy OPS. Kryteria dochodowe do otrzymania 
zasiłków to:  542zł - dla osoby samotnie gospodarującej, 529zł – maksymalna 
wysokość zasiłku stałego,  250 zł – kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego, 456 
zł – dla osoby w rodzinie, 539 zł – kryterium do zasiłku rodzinnego, 623 zł – na 
dziecko niepełnosprawne. Becikowe – 1000 zł, jeśli dochód w rodzinie nie 
przekroczy 1922zł.                                                                                                            
Komisja informację przyjęła do wiadomości.                                                                  
Ad. pkt.5                                                                                                                      
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację na temat założeń wypoczynku letniego dla dzieci.  
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.                                                      
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza dokonała wyboru 
najkorzystniejszych ofert wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 
patologicznych.                                                                                                                
Parafia p.w. Św. Bartłomieja w Opocznie planuje organizację 10 –dniowego 
wypoczynku dla grupy 40 dzieci  w ośrodku Piwniczna Zdrój. Koszt zadania – 
24.000,00 zł, w tym  18.000,00 zł dotacji.                                                             
Towarzystwo Przyjaciół dzieci planuje organizację 7 dniowego wypoczynku dla 
grupy 35 dzieci w Zakopanem. Koszt zadania – 14.700 zł w tym 11.025,00 zł 
dotacji.                                                                                                                     
Stowarzyszenie OPOKA planuje organizację 5 dniowego wypoczynku  dla grupy 
11 dzieci w Sielpi. Koszt zadania – 5.050,00zł w tym 5.000,00 zł dotacji.                      
W ramach realizacji Gm. Prog. Prof. i Rozw. Prob. Alkoholowych  na rok 2013 
zabezpieczono środki na półkolonie letnie organizowane przez MDK, przez 
Spółdzielnię Socjalna Promyk Nadziei.                                                                               
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 

Ad. pkt. 5.          Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Sijer Marek – Przew. Komisji – poinformował, że radni otrzymali informacje z 
Zakładu Energetyki Cieplnej w Opocznie, Rejonu Energetycznego w Tomaszowie 
Maz. i Mazowieckiej Spółki Gazowniczej.                                                              
Informacje znajdują się w załączniku nr 6 do protokołu.                             
Poinformował, że  dyr Szpitala przysłał pismo z informacją, że na wszystkie 
pytania odpowie na sesji Rady Miejskiej.                                                                   
Firkowski Bartłomiej – radny – firma FALK jest firma prywatną, a otrzymała 
środki finansowe od Wojewody na nowe karetki.                                                      
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – przedstawiła informację w sprawie 
Zasobów Społecznych Gminy Opoczno. Informacja znajduje się w załączniku             
nr 4 do protokołu.                                                                                                            
Kacprzak Andrzej – radny – jaki budżet ma OPS na rok.                                       
Oleksik Jadwiga –kier. OPS w Opocznie –roczny budżet OPS to 15.472.785,00 zł. 
Kacprzak Andrzej – radny – czy za pobyt osoby w  Domu Pomocy Społecznej 
musi płacić gmina?                                                                                                          
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Oleksik Jadwiga –kier. OPS w Opocznie – przeprowadzamy wywiad, czy rodzina 
może dopłacić do pobytu  członka rodziny  w DPS. OPS kompletuje dokumenty, 
a Burmistrz kieruje do DPS. Realizujemy zadania z funduszu alimentacyjnego. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości.                                                       
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty.                                             
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.                                          
Poinformował, że wpłynął kompletny wniosek Stowarzyszenia z Woli Załężnej           
i wystąpiliśmy o opinię do Kuratorium.                                                         
Wojciechowski Mieczysław – radny – od kiedy funkcjonowały by szkoły 
społeczne? Podobno od 1 listopada.                                                                     
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – ustawa                         
o systemie oświaty określa, że nie wcześniej niż 6 miesięcy od złożenia 
dokumentów.                                                                                                      
Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi o materiały o naborze uczniów                  
do szkół podstawowych i do gimnazjów.                                                                
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – opinia Kuratorium jest wiążąca wobec 
przekazania szkół innemu podmiotowi.                                                                   
Firkowski Bartłomiej – radny – co jest przeszkodą, że szkoła z Dzielnej i z 
Kruszewca nie złożyły dokumentów o przekazaniu szkół do Stowarzyszenia. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przeszkodą są 
terminy rejestracji w Sądzie, wpisu do rejestru Stowarzyszeń. Powstały trzy 
Stowarzyszenia i każde działa oddzielnie.                                                                 
Komisja informację przyjęła do wiadomości.                                                           
Oleksik Jadwiga –kier. OPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.                                    
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.                                                   
Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany w związku z wejściem 
ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jego głównym założeniem jest 
utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin mających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wspieranie rodziny jest 
prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu 
dziecka.                                                                                                                             
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.                                                                                                               
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2029.                                                 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.                                               
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.                                                                                                                       
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok.                                                                                         
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.                                  
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Poinformowała, że brakło 300 tyś zł na Akcję Zima.                                                   
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 1, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.                                                                                                                
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium.                                                     
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.                                  
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.                                                                                                                  
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.                                                   
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.                                         
Firkowski Bartłomiej – radny -  jeżeli jest przepompownia na działce to musi być 
pas ochronny?                                                                                                                     
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – obecnie nie ma takiego obowiązku i nie 
ma regulacji prawnych co do tego problemu.                                                                                                           
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.                                                                                                     
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dni a 2 kwietnia 2013r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.                                          
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.                                                                                                    
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały nr XIX/170/12 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wniosku 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odznaczenia państwowego 
dla Stanisława Kowalskiego.                                                                                                 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.                                         
Firkowski Bartłomiej – radny – do tego tematu to Powiat Opoczyński będzie 
kompetentny.  Można ufundować ławeczkę obok Liceum.                                                   
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.                                                                                                    
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych.                                                               
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.                                         
Firkowski Bartłomiej – radny – proponuje wykreślić z § 5 pnkt. 3. Nie może być 
tak, że radny ma dietę i bierze pieniądze z delegacji.                                                  
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.                                       
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – przedstawił pismo Pana 
Lachowskiego  w sprawie zakupu projektora cyfrowego wraz z serwerem.                                            
Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.                                                                
Gross Krzysztof – radny – życie kulturalne w Opocznie zamiera i należy coś 
zrobić, aby był dostęp do najnowszych filmów.      



5 
 

Wiktorowicz Jarosław – radny – MDK co miesiąc przygotowuje ofertę 
kulturalną.                                                                                                                            
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Opoczno.                                                                                                                 
Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.                                                           
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.   

Ad. pkt.6             Zapytania i wolne wnioski. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – przedstawił proponowany Apel do 
Premiera Rządu RP, który stanowi załącznik nr 18 do protokołu.                            
Jurowski Jarosław – radny – wnioskuje, aby zmienić zapisy w Regulaminie 
przyznawania stypendiów sportowych.                                                                          
Sijer Marek – radny – w Opocznie nie ma klubu bokserskiego i jest trudny 
przypadek z przyznaniem stypendium sportowego.                                       
Przeznaczono 5 tyś zł na boisko w Bielowicach, pyta na co?                          
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – środki przeznaczone na energię 
elektryczną i utrzymanie boiska.                                                                                                
Sijer Marek – radny – na Orliki – 52 tyś zł – co mieści się w tej kwocie? 
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza –  52 tyś zł to utrzymanie boisk                          
i doposażenie. Są zniszczenia, energia elektryczna jest droga. Energetyka 
wystawia faktury a później przysyła korekty. Cały czas obserwujemy co się 
dzieje. Jest zapotrzebowanie na korzystanie z boisk sportowych.                              
Sijer Marek – radny – w maju będzie komisja wyjazdowa i zobaczymy stan boisk 
sportowych.                                                                                                                       
Gross Krzysztof – radny – na ostatniej sesji pytaliśmy zestawienie średnich 
zarobków urzędników – czy zostało zrobione?                                               
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – wszystko jest w BIP w oświadczeniach 
majątkowych.                                                                                                                      
Sijer Marek – radny – proszę o przygotowanie takiej informacji.                
Wojciechowski Mieczysław – radny – z Kruszewca nie będziemy jeździć na 
treningi do Bielowic bo powinniśmy mieć własne boisko, a szatni nie musimy 
mieć. Mam prośbę o wyrównanie boiska w Kruszewcu. Jakie są plany co do 
boiska w Sitowej?                                                                                                    
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – Klub „Leśnik” Sitowa wypadł                    
z rozgrywek sportowych, a pieniądze z funduszu soleckiego przeznaczyli                   
na odbudowę boiska.                                                                                         
Wojciechowski Mieczysław – radny – w Kruszewcu przy boisku sportowym 
można zrobić  plac do ćwiczeń dla OSP. W Libiszowie jest planowana budowa 
nowej plebani, ale okazuje się, że Organistówka jest zabytkiem i nie wolno jej 
rozebrać. Kto o tym decyduje?     
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 Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – jest rejestr zabytków i mamy                   
15 pozycji , a w ewidencji zabytków jest 200 pozycji. Chcemy to zweryfikować                         
i ewidencja zabytków będzie  ogłoszona. Ewidencja zabytków ma to do siebie, 
że można ubiega c się o rozbiórkę tego budynku. Organistówka jest w złym 
stanie. Sprawę można załatwić polubownie. 

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

Czas trwania komisji 8.30 – 11.40 

Protokołowała                                                                Przewodniczący Komisji 

M.Gonsiewska                                                                         Marek Sijer                 

                                                                                                    

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                          

                                                                                                                

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                          


