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PROTOKÓŁ  NR 6/16 

z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

w dniu 27 czerwca 2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz- Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w kwietniu i maju 2016r. 

2. Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja 
mieszkaniowa w Gminie Opoczno. 

3. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2015. 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

Tomasz Rurarz- Przewodniczący Komisji- otworzył posiedzenie Komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za- 5, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

 Ad. pkt. 1 

Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w kwietniu i maju 2016r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej  Nr 4/16 z dnia 22.04.2016r. i Nr 5/16 z dnia 
12.05.2016 były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj 
były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca kwietnia. 
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Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
4/16 z dnia 22 kwietnia 2016r. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca maja. 

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
5/16 z dnia 12 maja 2016r. 

Ad. pkt. 2 

Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. 
Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno. 

Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawiła informację 
na temat potrzeb Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych oraz 
sytuację mieszkaniową w Gminie Opoczno /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – Jaka jest sytuacja w budynku przy ul. 
Zjazdowej? 

Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie – Na razie zlecone są prace 
projektowe. Nasze szacunkowe koszty to ok. 160 tyś. zł. na adaptację na lokale 
socjalne. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację na temat 
potrzeb Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych oraz sytuację 
mieszkaniową w Gminie Opoczno /załącznik nr 5 do protokołu/. 

Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – Na jakiej zasadzie przyznawane są lokale 
dla wychowanków Domów Dziecka? Otrzymują je poza kolejnością? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Po ukończeniu pełnoletniości 
Dyrekcja Domu Dziecka występuje do Burmistrza z prośbą o lokum. Mamy taką 
zasadę, że w ciągu roku przyznajemy jeden lub dwa lokale dla wychowanków Domu 
Dziecka. 

Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji –Jakie są plany Urzędu Miasta dotyczące 
budownictwa komunalnego? 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Na razie bazujemy na tym co mamy. 
Szukamy funduszy zewnętrznych, ponieważ z budżetu gminy obecnie będzie ciężko 
pozyskać środki. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
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 Ad. pkt.3  

Wykonanie budżetu Gminy na rok 2015. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła informację na temat wykonania budżetu 
Gminy za rok 2015 /załącznik do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z 
dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 4 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 

A) Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2015r. 

Janina Ziębicka – PGK Sp. z o.o. w Opocznie- przedstawiła sprawozdanie finansowe 
Spółki PGK za 2015r. /załącznik nr 6 do protokołu/. 

Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – Czy doszło do podpisania ugody  z firmą 
Optex? 

Janina Ziębicka – PGK Sp. z o.o. w Opocznie- Nie doszło do podpisania ugody. 
Zarówno Optex jak i Urząd wykonali wycenę kanałów o które chodziło. Każda z firm 
miała rozbieżne ceny, dlatego zaproponowano pośrednią kwotę. Optex nie wyraził 
zgody. 

Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawiła 
sprawozdanie finansowe Spółki ZGM za 2015r. /załącznik nr 7 do protokołu/. 

Magdalena Nowacka – MPK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawiła sprawozdanie 
finansowe Spółki MPK Sp. z o.o. w Opocznie za 2015r. /załącznik nr 8 do protokołu/. 

Wiesław Turek – radny – Z tego co zrozumiałem to dostaliście Państwo pieniądze na 
pokrycie strat i za te pieniądze nie sfinansowaliście spółki tylko zainwestowaliście 
pieniądze? 

Magdalena Nowacka – MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Otrzymaliśmy pieniądze na 
pokrycie strat, ale nie mogą być one uznane jako przychód spółki. W związku z tym 
mogliśmy je przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego. Uzgodniliśmy z Panią 
Skarbnik i Burmistrzem, że jest potrzeba, aby zakupić nowy tabor autobusowy, 
ponieważ obecny już się starzeje.  

Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – Z roku na rok spółka przynosi straty. 
Chcielibyśmy wiedzieć dlaczego? 

Magdalena Nowacka – MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Od 1 stycznia 2016r. 
zmieniliśmy sposób finansowania spółki. Zmieniliśmy umowę z Gminą Opoczno oraz 
innymi gminami. Obecnie nie jest to dopłata do biletów ulgowych i przejazdów 
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bezpłatnych. Teraz odbywa się to na zasadzie ustalenia kwoty rekompensaty i to jest 
dopłata do wozokilometra. Straty spółki wynikają z małej liczby pasażerów.  

Wiesław Turek- radny- Jeżeli powstają straty w wysokości 200 tys. zł. to powinny na 
podobną kwotę być również zobowiązania. Jak Państwo realizujecie zobowiązania? 

Magdalena Nowacka – MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Realizujemy zobowiązania 
terminowo. 

Ryszard Starus – radny – Czy jeżdżą autobusy w stronę Opoczna Południe? 

Magdalena Nowacka – MPK Sp. z o.o. w Opocznie –  Jeżdżą w każdy piątek, sobotę, 
niedzielę i poniedziałek. 

 Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania finansowe za 2015 rok Spółek: PGK, 
ZGM i MPK. 

B) Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Informacja na temat stanu sanitacji Gminy Opoczno stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 

Andrzej Pacan- radny- Termin realizacji kanalizacji w Zameczku czy Bielowicach 
przewidziany jest na lata 2020-2035. W związku z tym, że to bardzo odległy termin, 
ponawiam prośbę o zmniejszenie kosztów wywozu nieczystości płynnych. Obecnie to 
ok. 20 zł. za metr bieżący. 

Janina Ziębicka – PGK Sp. z o.o. w  Opocznie- Wywóz nieczystości płynnych robimy 
po kosztach własnych. Kwota wynika z transportu. 

Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – Jaka jest najbliższa perspektywa 
wystąpienia PGK o środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
na sanitację następnych miejscowości. 

Janina Ziębicka – PGK Sp. z o.o. w  Opocznie- Po te środki nie możemy sięgnąć, 
ponieważ, nie spełniamy wyznaczonych założeń. Pozostaje nam tylko PROW. 

Komisja przyjęła informację na temat stanu sanitacji Gminy Opoczno. 

C) Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym w roku 
2015. 

a) Miejski Dom Kultury w Opocznie. 

Zdzisław Miękus- Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - przedstawił sprawozdanie z 
wykonania budżetu Miejskiego Domu Kultury w Opocznie /załącznik do wykonania 
budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 
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b) Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie. 

Katarzyna Wrzosek - Księgowa Miejskiej Biblioteki Publicznej - przedstawiła 
sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie 
/załącznik do wykonania budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do protokołu z XXII 
sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

c) Muzeum Regionalne w Opocznie. 

Adam Grabowski- Dyrektor Muzeum Regionalnego- przedstawił sprawozdanie z 
wykonania budżetu Muzeum Regionalnego w Opocznie /załącznik do wykonania 
budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

d) Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w Opocznie. 

Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – 
przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 
w Opocznie /załącznik do wykonania budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik do 
protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy 
Opoczno za 2015 rok. 

Barbara Bak- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 10 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

b) udzielenia absolutorium dla Burmistrza Opoczna. 

 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

c) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
dla Gminy Opoczno na lata 2016-2018. 

Tomasz Łuczkowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 12 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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d) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału RiGG- przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 13 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

e) zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno w 
trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału RiGG- przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 14 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

f) uchylenia uchwały Nr XX/204/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 
kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 15 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

g) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 16 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

h) uchylenia uchwały Nr XX/205/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 
kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 17 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

i) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 
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Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 18 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

j) określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 19 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

k) Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Opocznie przy ul. 
17-stycznia. 

Komisja nie otrzymała projektu uchwały ze względu na trwające prace nad 
dokumentem. 

l) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 
Opoczno. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
20 do protokołu/. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- Będzie autopoprawka: § 2 stanie się § 2.1 i 
zostanie dopisany § 2.2 w brzmieniu: „Wykonanie prawa pierwokupu następuje na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami”.  

Renata Gabryś – radna- Rozmawialiśmy o poszerzeniu obszaru do rewitalizacji o teren 
PKP przy ul. Dworcowej. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- Mieliśmy taką uwagę zgłoszoną i będzie z 
tym pewien problem, ponieważ obszar pomiędzy ul Partyzantów, Piotrkowską i 
Dworcową  jest terenem, który nie kwalifikuje się jako obszar zdegradowany. 
Będziemy próbować włączyć obszar dworca kolejowego poprzez poprowadzenie 
wąskiego pasa wzdłuż torów kolejowych do dworca. Ten temat jest jeszcze 
dyskusyjny, ponieważ Burmistrz nie zabierał głosu w sprawie. 

Andrzej Pacan – radny- Czy można uwzględnić w rewitalizacji wybudowanie ścieżek 
rowerowych nad rzeką? 

 Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- Jest to przewidziane w rewitalizacji. 

Komisja głosami: za- 5, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

m) uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016-2020. 



8 
 

Anna Sady- pracownik Wydziału PKSiFE - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 
21 do protokołu, dokument Strategii jest załącznikiem do protokołu z XXII sesji Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r./. 

Wiesław Turek – radny – Zwracam się z prośbą do Pani Skarbnik oraz Sekretarza, aby 
znaleźli pieniądze na zatrudnienie firmy zewnętrznej, aby mogła wesprzeć Panią w 
pracy nad Strategią. 

Komisja głosami: za- 5, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

n) oceny aktualności studium i planów miejscowych w Gminie Opoczno. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
22 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
23 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

p) rozpatrzenia uwag, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta 
Opoczno. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
24 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 5, przeciw-1, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

q) powołania komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Opoczno. 

Tomasz Łuczkowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 25 
do protokołu/. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

      r) zaniechania realizacji inwestycji. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 26 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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r) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 27 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

s) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 28 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za- 5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

t) zmiany uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 
2014r. w sprawie: ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej 
w Opocznie. 

Tomasz Łuczkowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 29 
do protokołu/. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

B) Apel Rady Miejskiej w Opocznie do Prezydent Warszawy Pani Hanny 
Gronkiewicz- Waltz /załącznik nr 30 do protokołu/. 

 Komisja przyjęła propozycję Apelu do wiadomości. 

Dodatkowe materiały, jakie otrzymali Radni stanowią załącznik nr 31 i 32 do 
protokołu.   

Ad. pkt. 5 

Zapytania i wolne wnioski. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 12.30, godzina zakończenia 15.30. 

Protokołowała                                                    Przewodniczący Komisji 

Alicja Firmowska                                           do Spraw Rodziny, Młodzieży  

Bogumiła Kędziora                                              i Kultury Fizycznej  

                                                                                Tomasz Rurarz 


