
                                  PROTOKÓŁ  Nr 3/15 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 25marca 2015r. 
Posiedzeniu komisji przewodniczył  Tomasz Rurarz –  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  styczniu i lutym 2015r. 
2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 
3. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie 

Opoczno. 
4. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii             
w roku 2014 – ocena. 

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2014 rok. 

6. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. 
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1. 
Przewodniczący komisji  poinformował, że protokoły z posiedzenia komisji                      
w styczniu i lutym 2015r. były do wglądu w Biurze Rady.                                                                
             Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                                   
z posiedzenia komisji  w  styczniu  2015 r.  
             Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                                   
z posiedzenia komisji  w  lutym 2015 r.  
 
Ad. pkt. 2.  
Stanik Jolanta – insp. w Wydz. Promocji , Kultury i Sportu – przedstawiła 
informację na temat sportu i kultury fizycznej w roku 2014. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Poinformowała, że na działalność stowarzyszeń i organizacji  sportowych                   
w roku  2014 Rada Miejska zabezpieczyła kwotę 442,000,00 zł. 
W roku 2014 na terenie  naszej gminy stowarzyszonych było 22 drużyny 
piłkarskie, a gmina pełniła pieczę nad 38 stowarzyszeniami zajmującymi się 
prowadzeniem dzielności sportowej.  
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Kluby sportowe za przyznane środki finansowe w 2014 r. w kwocie 8.400,00zł 
dokonywały zakupów sprzętu sportowego oraz nagród dla uczestników 
zawodów sportowych. 
Środki finansowe na działalność SKS/UKS – ów wiejskich zostały przekazane 
bezpośrednio do szkół w postaci dotacji w wysokości 26,932,89zł. W budżecie 
kultury fizycznej i sportu zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie 
obiektów sportowych – kompleksy boisk orlik przy ul. Kossaka, ul. Skłodowskiej, 
boiska sportowe w Bielowicach i Woli Załężnej – 86.600,00 zł. 
Do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu w roku 2014 zostało skierowanych               
26 wniosków o przyznanie stypendium sportowych za osiągnięcia sportowe. 
W ramach środków Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na korzystanie z basenu przez dzieci młodzież                    
w wieku szkolnym zabezpieczono kwotę 130.000,00 zł. 
Turek Wiesław – radny – brakuje wyników w piłce nożnej i należy dyskutować 
czy skoncentrować środki finansowe na jeden czy dwa kluby aby były wyniki. 
Jest pytanie, czy powielamy dotychczasowy schemat przyznawania środków 
finansowych  czy zmieniamy. 
Czarnecka Edyta – dyr. ZSS Nr 2 w Opocznie – sukcesy szkół w dyscyplinach 
sportowych również powinny się znaleźć w podsumowaniu roku sportowego. 
Wspólnie z Urzędem Miejskim organizujemy różne imprezy sportowe. Start do 
sukcesów zaczyna się od zajęć w szkole podstawowej. 
   Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3.  
Koćmiel Mieczysław – dyr. PUP w Opocznie – przedstawił informację na temat 
bezrobocia w mieście i gminie Opoczno w roku 2014. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Informacja  Burmistrza dotycząca zatrudnienia stanowi załącznik   nr 5 do 
protokołu.  
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w 2014r. wyniosła 4.070 osób. 
Na koniec 2014r. 1743 osoby bezrobotne zamieszkiwały teren miasta i gminy 
Opoczno. W mieście i gminie Opoczno więcej zarejestrowanych osób 
bezrobotnych jest mieszkańcami miasta – 1.054 osoby, a na wsi 689 osób.               
W mieście i gminie Opoczno kobiety stanowią 52,44% zarejestrowanych kobiet 
bezrobotnych. 
Najliczniejszą grupę  30,24% stanowiły osoby młode w wieku 25 – 34 lata. 
Większość osób bezrobotnych charakteryzuje się niskim poziomem 
wykształcenia, natomiast najmniej zarejestrowanych było osób                                    
z wykształceniem wyższym. 
Zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy do 12 miesięcy to 
64,66%, a 42,25% posiadało staż pracy mniejszy niż 5 lat. 
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Poza środkami z Funduszu Pracy w wysokości 2.601.600 zł PUP pozyskał 
środki na dodatkowe programy z rezerwy Ministra Pracy w wysokości 
1.692.500 zł, środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 
6.309.300 zł i środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 
28.300 zł. 
Z programów realizowany jest Program Specjalny „:Aktywni Młodzi” – 38 osób 
bezrobotnych do 30 roku życia. 
Program na rzecz promocji zatrudnienia skierowany do osób do 25 roku życia 
bez doświadczenia zawodowego. 
Programy realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla osób bezrobotnych do 25 roku życia posiadające 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia wprowadziły bon stażowy, bon 
szkoleniowy, bon zatrudnieniowy i bon na zasiedlenie. 
Formą wsparcia dla pracodawców jest dofinansowanie wynagrodzenia za 
zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 lat. Dofinansowanie 
wynagrodzenia może zostać przyznane przez Starostę na podstawie zawartej 
umowy. 
PUP współdziała z pracodawcami  w pozyskaniu ofert pracy i w roku 2014 
pozyskał łącznie 1795 ofert pracy.  
Odbyły się 22 giełdy pracy dla potrzeb zgłoszonych przez 17 pracodawców. 
Łącznie wzięło w nich udział 413 osób bezrobotnych, a 83 osoby podjęły pracę. 
PUP organizuje szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy.  
         Komisja informację PUP przyjęła do wiadomości.        
 
Ad. pkt. 4 

Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła realizację 
Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych          
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r. 
Gminny Program znajduje się w załączniku nr 6 do protokołu. 
Plan finansowy na 2014 rok to suma 584.800,00zł, realizacja finansowa – 
560.698,06 zł, w tym zobowiązania za 2013 rok – 7.568,42 zł. W ramach 
programu zrealizowano następujące zadania:                                                         
-    pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu,   
-    udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy    
     psychospołecznej i prawnej, 
-    prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,   
     prowadzenie zajęć sportowych, 
-    wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji, 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                  
za 2014r. 
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Ad. pkt. 5  

Krzysztofik Edyta  - kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła  sprawozdanie 
z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

W ramach programu zostały zrealizowane zadania w zakresie: przeciwdziałania 
alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, prowadzenia rehabilitacji fizycznej i 
psychicznej osób niepełnosprawnych, organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla 
kobiet po mastektomii, upowszechnianie kultury fizycznej, organizowanie 
imprez sportowych. 
Prognozowane środki finansowe na dotacje wynosiły: 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 232.340,00 zł, 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  - 40.000,00 zł, 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 349.600,00 zł. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi –   prowadzono zajęcia promujące trzeźwy                    
i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu. Wsparto organizację 
wypoczynku letniego  z programem profilaktycznym. 
Zwalczanie narkomanii -  w ramach tego zadania prowadzono terapię grupową, 
celem której było utrzymanie przez uczestników grupy AN całkowitej 
abstynencji narkotykowej. 
Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych -  
prowadzenie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji dla 35 dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z terenu gminy Opoczno. 
Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii – 
stowarzyszenie OKA zorganizowało wyjazd rehabilitacyjny dla 24 Amazonek          
do Ośrodka Wypoczynkowego w Dźwirzynie. 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu szkolnego – zadanie realizowano 
poprzez przeprowadzenie szkoleń i współzawodnictwa  sportowego. 
       Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.   
      
Krzysztofik Edyta  - kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła realizację 
wypoczynku zimowego. 
Informacja znajduje się w załączniku nr 6 do protokołu. 
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości                
11.200,00 zł na realizację zajęć. 
Placówki , które otrzymały wsparcie na organizacje zajęć to: 
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ZSS Nr 1, ZSS Nr 2, ZSS Nr 3, SP w Bielowicach, ZS w Bukowcu Opocz.,                            
SP w Januszewicach, SP w Kraśnicy, SP w Libiszowie, SP w Modrzewiu, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Opocznie, Miejski Dom Kultury w Opocznie. 
  Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
realizację wypoczynku zimowego.  
 
Ad. pkt. 7         Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
 
 Krzysztofik Edyta - kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła informację                
z działalności  jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno. 
Informacja znajduje się z załączniku nr 6 do protokołu. 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada  na gminy obowiązek ponoszenia 
kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości 
bojowej oraz umundurowania  i ubezpieczenia  członków OSP. 
W roku 2014 została wykonana instalacja centralnego ogrzewania na bazie 
komina w remizie OSP w Kruszewcu na kwotę 6.895,00zł. 
Wykonano naprawy układu zasilania systemu selektywnego alarmowania w 
OSP Opoczno, zakupiono akumulatory do OSP Wygnanów i OSP Kraśnica.  
Corocznie w ramach przyznanego budżetu zakupywany jest sprzęt                                
i umundurowanie dla strażaków. Realizacja tych zakupów odbywa się poprzez 
pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz.  
Głównymi podmiotami wspierającymi gminę są: Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Zarząd Główny ZOSP, MSW i A. 
W roku 2014 zostały przyznane dotacje celowe na zakup sprzętu                                 
i umundurowania dla OSP Libiszów w wysokości 12.700,00zł oraz 15.000,00zł 
dla OSP Dzielna. 
W roku 2014 na plan wydatków 293.300,00 zł, wykonano 288.656,59zł. 
  Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
działalność  jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno. 
 
Krzysztofik Edyta - kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła  sprawozdanie   
z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 
Informacja znajduje się z załączniku nr 6 do protokołu. 
W rejonie ZSS Nr 3 działa placówka wsparcia dziennego SZANSA, która jest 
czynna 5 razy w tygodniu w godz. 15.30 – 19.30. Opieką objętych jest grupa             
25 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. W palcówce prowadzone              
są zajęcia świetlicowe, pomoc w nauce, dożywianie oraz program 
socjoterapeutyczny. 
W rejonie placu Kilińskiego działa świetlica środowiskowa PINOKIO, która jest 
placówką opiekuńczo – wychowawczą. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00 – 18.00. 
 Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.   
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Krzysztofik Edyta - kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła  sprawozdanie   
z realizacji  Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.                  
Informacja znajduje się z załączniku nr 6 do protokołu. 
Program jest skierowany do mieszkańców szczególnie narażonych na 
niekorzystny wpływ czynników zagrażających ich zdrowiu psychicznemu. 
Cel główny Programu to: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie 
zaburzeniom psychicznym, organizacja systemu poradnictwa, zapewnienie 
osobom z zaburzeniami wielostronnej opieki zdrowotnej, aktywizacja 
zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 
       Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.   
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – poinformowała radnych, że 
w styczniu 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny  i systemie 
pieczy zastępczej. Zadania dla gmin to organizacja wspierania rodziny 
przeżywającej problemy opiekuńczo – wychowawcze, asystent rodziny -  praca 
asystenta koncentrowała się głównie na poszukiwaniu rozwiązań trudnej 
sytuacji życiowej rodzin. Rodzina wspierająca – pomaga rodzinie przeżywającej 
trudności.  
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 
przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 
dziecka gmina  właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi 
odpowiednie wydatki: 
- 10% wydatków w pierwszym roku pobytu, 
- 30% wydatków w drugim roku, 
- 50% wydatków w trzecim roku. 
Działania podejmowane przez OPS z roku na rok są poszerzane, pracownicy 
zaangażowani w system  pomocy rodzinie posiadają coraz wyższe kwalifikacje. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz -  w informacji jest zapis, że asystent rodziny 
zakończył pracę z 9 rodzinami, co to za przypadek? 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – OPS i Sąd mogą przydzielić rodzinie 
asystenta rodziny, ale rodzina musi wyrazić zgodę. Nie zawsze rodzina chce 
mieć asystenta rodziny. Chcemy aby dzieci były w rodzinie biologicznej a nie 
zastępczej i dlatego asystent rodziny. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację na temat 
czystości i porządku w gminie Opoczno. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
Poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości                       
i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie. 
W kompetencjach gminy jest również obowiązek ustanawiania selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.  
Koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie Opoczno w roku 
2014 to kwota 2.255.574 zł, natomiast wpływy za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych wyniosły 2.020.944zł.  
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W budżecie jest założone, że około 500 tyś zł dołożymy aby zbilansować. 
Odbierane są również od właścicieli pokrycia dachowe z udziałem azbestu                
i składowane na składowisku odpadów niebezpiecznych. Odpady z azbestu 
odbierane są na koszt gminy poprzez firmę wyłonioną  w drodze przetargu.  
W roku 2014 z terenu gminy Opoczno odebrano i zutylizowano 208,995 Mg 
pokryć dachowych z udziałem azbestu. Koszt realizacji zamówienia to kwota 
60.479,93 zł. 
Odpady komunalne segregowane składowane są w zakładzie Unieszkodliwiania 
Odpadów w Różannie, a odpady niesegregowane kierowane są do Regionalnej 
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości PUKININ 
gm. Rawa Mazowiecka. 
W miejscowości Różanna funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt, 
gdzie obecnie przebywa 80 psów. 
Turek Wiesław – radny – poprzednia Rada świadomie założyła, że będziemy 
dokładać do odbioru odpadów komunalnych. 
Bąk Barbara – Skarbnik – decyzja poprzednich władz była taka, że nie 
podwyższamy stawek opłaty śmieciowej. 
Starus Ryszard – radny – to stawki opłaty śmieciowej należy zmienić.  
Bąk Barbara – Skarbnik – były założenia, że opłaty będą mniejsze, gdy 
będziemy mieli RIPOK, a nie będziemy wozić śmieci do Rawy Maz.  
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – PGK wliczyło sobie do kosztów podatek. 
Rocznie dokładamy około 600 tyś zł.  
Turek Wiesław – radny – jesteśmy małym miastem, mamy własną spółkę                  
i należy szukać innych rozwiązań. PGK powinno przedstawić system odbioru 
śmieci. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – ceny z przetargu są cenami rynkowymi. 
Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi musimy odprowadzać opłatę 
środowiskową i są inne opłaty, które wpływają na wysokość opłaty śmieciowej. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała  
czystość i porządek w gminie Opoczno. 
 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawił projekt 
Strategii Gminy Opoczno. 
Projekt Strategii stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Pacan Andrzej – radny – wnosi o wprowadzenie do Strategii: budowa szkolnej 
bazy sportowej w SP w Bielowicach  i budowę świetlicy wiejskiej w Wólce 
Karwickiej.  
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – zaproponowaliśmy                
w Strategii budowę  świetlic, ale tylko Rada będzie decydować gdzie będą 
budowane. W Strategii jest zapis, że baza sportowa przy szkołach będzie 
modernizowana.  
Turek Wiesław – radny – Strategia dla gmin i powiatów powinna być spójna               
z RPO. Zmieniło się prawo i obecnie strategii nie musi być. 
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Olędzka Sylwia – insp. w Wydz. FE – do tej pory Strategia była potrzebna do 
aplikowania środków unijnych. Obecnie musimy się nastawić na środki krajowe. 
Turek Wiesław – radny – od kwietnia 2014r. Strategii nie musi być, odnosimy 
się do ustawy, która jest procedowana w Sejmie. Nie należy się spieszyć                     
z podejmowaniem tej Strategii. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – Strategia była 
przydatna dla gminy, były określone pewne kierunki rozwoju. 
Bak Barbara – Skarbnik – będą określone kwoty i czy te zadania nie powinny 
być zapisane w wieloletnim planie inwestycyjnym. 
Turek Wiesław – radny – należy uwzględnić zmieniające się prawo. 
Starus Ryszard – radny – może należy się zapoznać ze Strategią Powiatu. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – potrzebne jest zaangażowanie całej Rady 
pod kierunkiem Burmistrza. 
          Komisja projekt Strategii przyjęła do wiadomości.   
Kopania Andrzej – Prez. MPK – przedstawił warianty kursowania autobusów 
MPK do Przystanku Opoczno – Południe. Miesięcznie dokładamy 4 tyś zł do 
przejazdów do Przystanki Opoczno – Południe, gdyż jest mała frekwencja 
pasażerów.  / Załącznik nr 9 /. 
    Komisja przyjęła wariant IV – dwa kursy dziennie. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt  uchwały w sprawie zmian                     
w budżecie gminy Opoczno na 2015 rok.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Poinformowała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 898.550,00zł, 
dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, które zwiększa się o kwotę 
898.550,00zł.  
Budżet po zmianach wynosi  dochody - 97.764.363,91 zł, wydatki to kwota – 
95.092.501,74 zł. 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso na terenie 
Gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 13% od kwoty 
zainkasowanych i terminowo wpłaconych podatków do kasy Urzędu Miejskiego 
lub na rachunek bankowy Urzędu. Wynagrodzenie będzie płatne kwartalnie,              
po rozliczeniu raty podatku.  
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso na terenie 
Gminy Opoczno. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 11 w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Nieruchomość jest własnością Gminy Opoczno i przylega do nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielorodzinnym – blokiem przy ul. Słowackiego11, 
której zarządca jest wspólnota mieszkaniowa. Na działce znajduje się zieleń 
oraz miejsca parkingowe wykorzystywane przez wspólnotę. 
Proponowana bonifikata to 80%, ale jest propozycja, aby bonifikata wynosiła 
90%. 
           Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom 
wodnym. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
W gminie są trzy spółki w Różannie, Ostrowie i w Klinach. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
Plaskota Janusz – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały                      
w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji  do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie aktualizacji przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały                       
w sprawie: uchylenia uchwały nr V/40/15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie 
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 
2020. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Poinformował, że zastrzeżenie organu nadzoru to brak poddania projektu Planu 
przyjętego uchwałą procedurze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w trybie ustawy o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego 
ochronie. Takie stanowisko prezentuje także Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Łodzi. W przypadku, gdy podjęcie uchwały zgodnie                      
z obowiązującym prawem winno być poprzedzone określonymi prawem 
uzgodnieniami, uzyskaniem odpowiedniej  opinii innego organu lub podmiotu 
albo inną określoną prawem procedurą, zaniechanie tego może skutkować 
uznaniem, iż uchwala została podjęta  z istotnym naruszeniem prawa. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały               
w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Opoczno na lata 2014 – 2032. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Podstawowym celem Programu jest oczyszczenie Gminy Opoczno z azbestu, 
poprzez przedstawienie  harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów 
zawierających azbest. W perspektywie będzie to skutkować wyeliminowaniem 
negatywnego wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców oraz na stan 
środowiska. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały               
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Jest ogłoszony przetarg na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – należy wprowadzić systemowe działania 
dotyczące bezdomności zwierząt, czopowanie psów sprzątanie po psach. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
Utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w 
Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 30 stycznia, 9, 
10 i 27 lutego 2015r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
      Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich, Piotra Lasoty, Agaty 
Lasoty, Doroty Felińskiej i Damiana Felińskiego z dnia 25 lutego 2015r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
      Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
uchylająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Lidii Stanek z dnia                 
24 listopada 2014r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia skargi Pani Lidii Stanek z dnia 24 listopada 2014r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
      Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Wójcik z dnia 18 marca 2015r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
      Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił wnioski Janiny i Kazimierza 
Podlewskich skierowane do Rady, a dot. dyr. Muzeum Tomasza 
Łuczkowskiego. 
Wnioski znajdują się w załączniku nr 20, a odpowiedź dyr. Muzeum stanowi 
załącznik nr 25 do protokołu. 
          Komisja przyjęła do wiadomości. 
 
Zapytania i wolne wnioski. 
 
Rurarz Tomasz – Przew. Komisji – przedstawił Apel Posła Telusa, który 
stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
          Komisja Apel przyjęła do wiadomości. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – proponuje, aby dopisać – ochrona upraw 
rolnych od szkód łowieckich. 
Starus Ryszard – radny – teren Wspólnoty Mieszkaniowej przy Kopernika 15, 
jest tam plac zabaw dla dzieci. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – plac zabaw przy ul. Kopernika 16 
Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje sprzedać. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
proponuje, aby gmina skorzystała z prawa pierwokupu  i kupiła ten plac za 
około 200 tyś zł. Gmina powinna pomóc mieszkańcom. 
 
Wobec braku  pytań Przewodniczący  komisji  podziękował i zakończył 
posiedzenie Komisji ds. Rodziny. 
Czas trwania komisji 13.30 – 17.40.                                                                                                                                                                                                      

       Protokołowała                                                       Przewodniczący Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                          Tomasz Rurarz  
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