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                                PROTOKÓŁ  Nr 8/15 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 24 sierpnia 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. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2015r. 
2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

2015/2016. 
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2015r. 
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015r. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.                                                                                    
6. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1 
Przewodniczący komisji poinformował, że protokoły  z posiedzenia  komisji              
w  czerwcu i lipcu były do wglądu w Biurze Rady.                                                               
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  w czerwcu 2015r.                                
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  w lipcu 2015r. 
 
Ad. pkt. 2 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację  - ocena 
przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Poinformował, ze wszystkie placówki oświatowe są przygotowane do nowego 
roku szkolnego. Jest nowe rozporządzenie i w klasach 1 – 4 nie może być więcej 
dzieci jak 25. Żywność w sklepikach szkolnych ma być ekologiczna, a w 
posiłkach w stołówkach szkolnych mniej tłuszczu. 
W Bukowcu odpada nowy tynk ze ścian  i robimy ekspertyzę dlaczego tak się 
dzieje. Dowóz dzieci będzie się odbywał na takich zasadach jak w ubiegłym 
roku. W autobusach będzie osoba zapewniająca bezpieczeństwo dzieci. Obecnie 
nie wiemy jeszcze ile będzie godzin nauczania początkowego. Poradnie 
Pedagogiczne podejmują decyzje czy dzieci 6 letnie mogą iść do pierwszej 
klasy. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie oceniła 
przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 
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Ad. pkt. 3 
Bak Barbara – Skarbnik – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy w I półroczu 2015r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4 
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych – przedstawiła sprawozdanie               
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                       
w I półroczu 2015r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5                    Zaopiniowanie materiałów na sesję.                                                                                    
Miękus Zdzisław – dyr. MDK w Opocznie – przedstawił informację na temat 
funkcjonowania świetlic wiejskich. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Poinformował, że na terenie gminy funkcjonuje 18 świetlic wiejskich i w każdej 
zatrudniony jest instruktor, który realizuje program edukacyjno – kulturalny.            
W świetlicach odbywają się również spotkania i zebrania organizacji 
społecznych działających w środowisku wiejskim. Jest propozycja 
świetlicowych, aby świetlice były czynne w okresie letnim, gdy są prace 
polowe.   
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła informację na temat modernizacji 
targowiska. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Nie wszyscy kupcy wyrażają zgodę na modernizacje targowiska                                   
i przystosowanie pawilonów handlowych.  
Olędzka Sylwia – insp. w Wydz. Funduszy Unijnych – obecnie nie ma środków 
finansowych z zewnątrz, które można by pozyskać na modernizacje targowiska.  
Pacan Andrzej – radny – można pozyskać środki na modernizację targowiska 
przy Al. Sportowej. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2029. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
Poinformowała, że nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę 
zadłużenia. Zadania w grupie wydatków bieżących dotyczą programów 
realizowanych przy udziale środków unijnych: przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu dzieci i młodzieży, praca i edukacja szansą lepszego życia. 
W pozostałych wydatkach: wprowadzenie nowego zadania: przebudowa 
skrzyżowania ul. Biernackiego z ul. Partyzantów na skrzyżowanie typu rondo 
wraz budową łączników ulic: Biernackiego, Skłodowskiej i Partyzantów.                  
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Na realizację tego zadania będziemy się ubiegać o dofinansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych - przedstawiła projekt uchwały          
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
Dofinansowanie jako dotacja celowa dla Powiatu Opoczyńskiego                             
z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zaplecza technicznego                   
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych - przedstawiła projekt uchwały          
w sprawie: zmiany uchwały nr X/79/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. – dotacja 
dla OSP w Kraśnicy. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych - przedstawiła projekt uchwały          
w sprawie: zmiany uchwały nr X/80/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. – dotacja 
dla OSP w Kruszewcu. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian              
w budżecie gminy Opoczno na rok 2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
Nowe inwestycje to: modernizacja sklepu przy ul. Staromiejskiej                                  
z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, zagospodarowanie terenu przy 
głównym budynku Urzędu Miejskiego, budowa fontanny przy MDK, budowa 
toru rowerowego przy Stadionie. 
Pacan Andrzej – radny – budynek po Policji przy ul. Mickiewicza? 
Bąk Barbara – Skarbnik – jest to nasz budynek i obecnie dzierżawi go Szkoła 
Prywatna na bursę. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy 
w zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020”. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
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Oleksik Jadwiga – kier. OPS - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym                 
w domu. 
Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 13 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – poinformował, że projekt uchwały                
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Opoczno, po rozmowie z Panem Burmistrzem będzie 
wycofany z porządku obrad sesji. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ -  przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym  zasobem gminy Opoczno na lata 2015 – 2019”. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 14 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ -  przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 15 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ -  przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie: powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno 
dotyczącego odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach  i placach 
gminnych. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 16 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI - przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie: przyjęcia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na 
lata 2014 – 2020”. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 17 do protokołu.  
Poinformował, że do OPTEX-u będzie budowana nitka gazociągu i chętni 
mieszkańcy będą mogli się podłączyć. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Małachowska Justyna – insp. ds. prawnych - przedstawiła projekt uchwały                    
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu   
Powiatowym w Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 
października 2015r. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 18 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały./za – 5, prz. – 0,wst. – 0/ 
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Małachowska Justyna – insp. ds. prawnych - przedstawiła projekt uchwały                    
w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 19 do protokołu.  
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Małachowska Justyna – insp. ds. prawnych - przedstawiła projekt uchwały                    
w sprawie: przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa Grabskiego z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska              
i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 20 do protokołu.  
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia skarg  z 22.06.2015r. i 28.07.2015r. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 21 do protokołu.  
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – przedstawił Apel w sprawie odrzucenia 
niekorzystnych dla gmin zapisów projektu ustawy prawo wodne. 
Apel stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad. pkt. 6  Brak wolnych wniosków. 
 
Wobec braku  pytań Przewodniczący  komisji  podziękował i zakończył 
posiedzenie Komisji ds. Rodziny. 
Czas trwania komisji 13.30 – 15.30.                                                                                                                                                                                                      

       Protokołowała                                                       Przewodniczący Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                          Tomasz Rurarz  
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