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                                         PROTOKÓŁ  Nr 11/15 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 23 listopada 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 październiku 2015r. 
2. Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni 

„Opoczyńska Fala”. 
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                 
na 2016 rok. 

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

Ad. pkt. 1 
Przewodniczący komisji poinformował, że protokół  z posiedzenia  komisji              
w  październiku był do wglądu w Biurze Rady.                                                               
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  w październiku 2015r.   
Ad. pkt. 2 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – dyr. Pływalni w Opocznie – przedstawiła 
informację nt. korzystania przez dzieci i młodzież z pływalni ”Opoczyńska 
Fala”.  
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Pacan Andrzej – radny – w SP w Bielowicach jest jeszcze do wykorzystania 
2.921,30zł. Dzieci wspólnie z rodzicami podjęli zobowiązanie, że będą 
korzystać z pływalni i środki finansowe będą w tym roku wykorzystane.  
Komisja informację przyjęła do wiadomości.                               
Ad. pkt. 3. 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych  -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                 
na 2016 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa lokalną strategię                    
w zakresie profilaktyki uzależnień. Zgodnie z ustawą prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką osób uzależnionych należy do zadań własnych 
gminy.   
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Program jest dostosowany do specyfiki problemów alkoholowych 
występujących w Gminie Opoczno i uwzględnia lokalne możliwości realizacji 
pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym.   
Poinformowała, że Komisja Alkoholowa spotyka się raz w miesiącu,                          
a są jeszcze podkomisje, które spotykają się częściej.  
Komisja głosami: za- 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
 
Ad. pkt. 4   Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 – 2029. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Pacan Andrzej – radny – ile w ciągu roku mamy oddać kredytów plus odsetki? 
Bąk Barbara – Skarbnik –łącznie z odsetkami to kwota 6mln 700 tyś zł. Na rok 
2016 planowana jest kwota ponad 9mln zł łącznie z odsetkami.  Odsetki to 2 – 
2,5%. 
Komisja głosami: za- 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały sprawie: zmian w 
budżecie Gminy Opoczno na rok 2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Pacan Andrzej – radny – ile środków finansowych pozostało z rezerwy 
budżetowej? 
Bąk Barbara – Skarbnik – środki finansowe z rezerwy są już rozdysponowane           
i przeznaczone na oświatę. 
Komisja głosami: za- 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku 
rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2016. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Komisja głosami: za- 4, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
obszarze Gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Komisja głosami: za- 4, przeciw – 1, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od środków 
transportowych na obszarze Gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Komisja głosami: za- 5, przeciw –0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
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Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Komisja głosami: za- 4, przeciw –0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Komisja głosami: za- 5, przeciw –0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych  -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: Program Współpracy  Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok. 
Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 4 do protokołu. 
Jest obowiązek opracowania takiego programu do końca listopada 2015r. 
Komisja głosami: za- 5, przeciw –0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
Chomicz Barbara – z –ca Kier. OPS w Opocznie -   przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: uchylającą uchwałę z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie 
określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym               
w domu. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Komisja głosami: za- 4, przeciw –0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
Chomicz Barbara – z –ca Kier. OPS w Opocznie -   przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczona jest dla 
osób samotnych, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 
Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych następuje na wniosek osoby 
zainteresowanej i mogą być przyznane z urzędu. 
Zakres przyznanych usług uzależniony jest od stan u zdrowia 
świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej, materialnej i ustalany jest przez 
pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Ustala 
się koszt jednej godziny świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 13zł. 
Komisja głosami: za- 4, przeciw –0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty -   przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Libiszowie.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Pacan Andrzej – radny – czy były konsultacje społecznie z mieszkańcami na ten 
temat? 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty -  mamy wniosek wraz z uzasadnieniem, 
uchwałę Rady Pedagogicznej, podpisy Rady Rodziców, Samorządu 
Uczniowskiego. 
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz -  taki oddział w roku 1944 przebywał na 
kolacji wigilijnej w Libiszowie i ta kolacja jest znana wśród miejscowej 
ludności. Żyje dwóch partyzantów, którzy uczestniczyli w tej Wigilii. 
          Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 

Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty -   przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie 
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru 
ofert. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Komisja głosami: za- 4, przeciw –0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP - przedstawił projekt uchwały w sprawie:      
rozpatrzenia uwag i uchwalenia miejscowego planu   zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta 
Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Komisja uwagi projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
 
Komisja głosami: za- 3, przeciw –0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały. 
 
Projekt uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2016 komisja przyjęła 
do wiadomości. 
Ad. pkt. 5  
Pacan Andrzej – radny – pyta, czy za przejazd dzieci na zawody sportowe do 
Opoczna  trzeba płacić. 
Wobec braku  pytań Przewodniczący  komisji  podziękował i zakończył 
posiedzenie Komisji ds. Rodziny. 
Czas trwania komisji 13.30 – 15.40.                                                                                                                                                                                                      

       Protokołowała                                                       Przewodniczący Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                          Tomasz Rurarz  
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