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PROTOKÓŁ  NR 12/16 

z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

z dnia  21 grudnia 2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - 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 protokołu z miesiąca listopada br. 
2. Budżet gminy na 2017r. 
3. Plan pracy Komisji na 2017r. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 

Robert Grzesiński- 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/.  

Wiesław Turek – radny – proszę, abyśmy rozpoczęli od bloku uchwał, a konkretnie od 
uchwały dotyczącej Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na obecność Pani 
Kierownik. 

Komisja głosami: za- 7, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła zmianę w porządku posiedzenia 
Komisji. 

Ad. pkt. 4. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej: 

A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

k) uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /załącznik nr 14 do 
protokołu/. 

Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie uchwały nr XX/190/08 z dnia 
27.08.2008 roku stanowi załącznik nr 14 a do protokołu. 
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Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – chciałam zaznaczyć, że OPS nie jest 
autorem tego statutu. Nie byliśmy poinformowani, że nastąpi zmiana. Wczoraj otrzymałam 
projekt uchwały na posiedzeniu pierwszej komisji. Proszę powiedzieć jak Pani Burmistrz 
wyobraża sobie wprowadzenie statutu? Od kiedy będzie on obowiązywał i czy pracownicy w 
związku z tym nie zostaną skrzywdzeni?  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – jeśli chodzi o wprowadzenie, to nowy statut 
będzie obowiązywał po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. W momencie wejścia statutu w życie Burmistrz będzie musiał dokonać zmiany 
struktury organizacyjnej i stanowisko Kierownika zmienić na stanowisko Dyrektora. 
Obowiązywała będzie procedura konkursowa, ale w tym konkretnym przypadku  konkurs nie 
będzie ogłaszany od razu. Być może za pół roku, to się jeszcze okaże. Na ten moment 
obowiązki zostaną powierzone bez konkursu, ponieważ nie może być takiej sytuacji, że już 
nie ma kierownika, a nie ma jeszcze dyrektora. Czyli procedura bez konkursu, na czas 
określony. Do momentu kiedy nie będzie przeprowadzonego konkursu, będzie powierzenie 
obowiązków. Nie jestem w stanie powiedzieć na jak długo, bo wiadomo, że funkcja p.o. 
Dyrektora trwa różnie.  Jeśli chodzi o pracowników, to ich sytuację określa dokładnie kodeks 
pracy, w którym są zapisy na jakiej zasadzie, w sytuacji gdzie się zmienia nazwa jednostki, 
działają zawarte umowy o pracę, które są ważne. Na podstawie takiej zmiany nie mamy 
prawa żadnej umowy zmienić lub zawrzeć w inny sposób. Na poprzedniej komisji podawałam 
przykład TBS, gdzie zmieniała się nazwa, a nie było zmian żadnej umowy z pracownikami. 
Podobnie było z Powiatową Biblioteką Publiczną. Podobnie będzie w tej sytuacji. Żaden 
pracownik nie będzie miał wypowiadanej umowy i zawieranej na nowo. Także jeśli chodzi o 
wszystkich pracowników OPS na dzień dzisiejszy nie ma żadnych obaw, żeby w jakikolwiek 
sposób godzić w ich sytuację związaną z umową o pracę. 

Wiesław Turek – radny – chciałbym zapytać o tryb wprowadzenia statutu. Dlaczego Pani 
Kierownik nie uczestniczyła w rozmowach? 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – jak mówiłam wcześniej, zakres zmian jaki 
jest wprowadzony, będzie wyłącznie w zakresie zmian wskazanych przez Wojewodę. Statut 
wcześniej, kiedy jednostka była tworzona, był szeroko dyskutowany, był tworzony przy 
udziale jednostki. Wojewoda skierował pismo do Rady Miejskiej, do wiadomości Burmistrza 
i może dlatego też nie dotarło do OPS, ponieważ nie było do wiadomości OPS. W tekście 
wskazane było, iż Wojewoda prosi o wypowiedzenie się w terminie 14 dni od otrzymania 
niniejszego pisma. Dlatego też zmiany wskazane przez Wojewodę zostały zastosowane i nie 
było z tego powodu konsultacji.  

Wiesław Turek – radny – rozumiem wzburzenie Pani Kierownik. Zastanawiam się czy 
musimy przyjąć tę uchwałę na tej sesji. Budzi ogromne kontrowersje wśród radnych ta 
sprawa i sposób jej załatwienia. Niedobrze, abyśmy w takiej atmosferze podejmowali 
uchwałę i uczestniczyli w personalnych konfliktach. Czy możemy dać sobie jeszcze trochę 
czasu, by dojść do jakiegoś kompromisu? 
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Pana sugestia jest na miejscu. Rozumiem 
obawy Pani Kierownik. Prawdą jest, że najpierw powinna być rozmowa Pani Kierownik z 
Burmistrzem, bo to sprawy, które powinny być między Państwem wyjaśnione. Co do 
procedowania- dostaliśmy od Wojewody 14 dni na zajęcie stanowiska. Jeżeli będzie to 
procedowane na tej sesji to mamy jeszcze czas zanim uchwała wejdzie w życie. 

Wiesław Turek –radny – namawiam, aby odbyło się to w trybie konfrontacji, dostaliśmy 
materiały dość późno i nie jesteśmy w stanie bez emocji się wypowiadać. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – treść statutu została opracowana przez 
służby prawne i wszyscy dostaliśmy je we wtorek. Mamy czas do sesji, aby wyjaśnić 
wszelkie wątpliwości i zastanowić się nad tym co dalej. 

Ryszard Starus – radny – czy istnieje taka możliwość, aby zadowolić wszystkie strony i 
udzielić Wojewodzie odpowiedzi na dwa punkty zakwestionowane, a do statutu wrócić na 
następnej sesji? Byłoby to rozwiązanie polubowne i bezkonfliktowe. Wszyscy mieliby czas, 
aby zastanowić się oraz porozumieć w tej kwestii. 

Komisja głosami: za- 0, przeciw – 0, wstrz. – 6 przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 

Ad. pkt.1  

Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw Rodziny, 
Młodzieży i Kultury Fizycznej  Nr 11/16 z dnia 21 listopada 2016 r. był wyłożony do wglądu 
w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji. 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu. 

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

Komisja głosami: za-7, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 11/16        
z dnia 21 listopada 2016r. 

Ad. pkt. 2  

Budżet gminy na 2017 r. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu gminy 
na 2017r. /załącznik do protokołu  z XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
28.12.2016r./ 

Tomasz Rurarz – radny – proszę o wyjaśnienie paragrafu 11 z którego wynika, że dochody 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2mln 440 tys. zł, a wydatki 2 
mln 676 tys. zł, z czego to wynika? 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy –my cały czas dopłacamy do śmieci. Oprócz tego co 
płacimy do PGK jest jeszcze obsługa, czyli zatrudnienie osób z tym związane, materiały 
biurowe. 

Tomasz Rurarz – radny – czy subwencja oświatowa zwiększyła się, czy zmniejszyła? Bo 
wydatki rosną o 1mln 500tys. zł. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – zwiększyła się o ok. 900 tys. zł. Zaznaczam, że pieniądze 
zabezpieczone mogą być niewystarczające. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie 
udzielić odpowiedzi. Wydatki są płynne. Jest tendencja malejąca jeśli chodzi o 
funkcjonowanie oświaty. 

Tomasz Rurarz – radny – dokładamy również do OPS. Czy wynika to ze zmian 
statutowych? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – nie. Związane jest to z zadaniami własnymi OPS. W tym 
roku jeszcze doszło 500+ i zwiększyło się w związku z tym zatrudnienie, były również 
nagrody jubileuszowe.  

Tomasz Rurarz – radny – chciałbym zapytać o wykup gruntów w planach inwestycyjnych. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – mamy wykupy gruntów związanych z II etapem budowy 
cmentarza na ul Rolnej. Część pieniędzy przeznaczonych jest na odszkodowania pod budowę 
dróg. Tam gdzie mamy już zatwierdzone projekty techniczne Starostwo wydaje decyzję o 
wypłacie odszkodowań. Starostwo robiło zestawienie i może nas to kosztować od 1 mln 500 
tys. zł do 1 mln 900 tys. zł. 

Tomasz Rurarz – radny –  w tabeli wydatków jednostek oświatowych mamy różne kwoty. 
Jedne szkoły mają mniejszy projekt wydatków, inne większe? Od czego to zależy? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – od tego mamy jednostkę rozliczającą placówki 
oświatowe. Kwoty ustalane są przez CUW. W planie ujęte jest również, że ten plan w 
niektórych jednostkach oświatowych może być mniejszy. 

Irena Przyborek – radna- kwota 500tys. zł na przebudowę sali USC to bardzo dużo. 
Dlaczego taka wysoka kwota? 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – taki duży koszt generuje elektronika, która 
będzie zainstalowana na sali. Będą to kamery, klimatyzatory oraz inne urządzenia, które 
ułatwią wszystkim pracę.  

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – kontynuując sprawę dotyczącą śmieci to nie może być tak, 
że Pani Skarbnik ma inne wyliczenia, a radni inne. Ponieważ z tych dokumentów, które 
otrzymaliśmy wcześniej wynika, że koszty to są ok. 2 mln 400 tys. zł, a tutaj mamy już 2 mln 
600 tys. zł. Z czego bierze się ta rozbieżność? Nie możemy mieć dwóch różnych danych. 
Druga kwestia to OPS. Wzrost kwoty związanej z wynagrodzeniem w stosunku do początku 
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roku 2016 to ok. 290 tys. zł. Chciałbym prosić o uzasadnienie z czego to wynika? Na 
poprzednich komisjach wspominałem o inwestycjach. Brak jest działań w zakresie sanitacji. 
Teraz nie mamy problemu, ale kiedyś się z nim spotkamy. Usłyszałem, że jesteśmy za bogatą 
gminą, aby ubiegać się o dofinansowanie z PROW.  Chciałbym jeszcze prosić o analizę 
wydatków inwestycyjnych na terenach wiejskich i miejskich. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – jeśli chodzi o wynagrodzenia OPS to na dzień dzisiejszy 
mamy 1mln 170 tys. zł. W budżecie na 2017 rok jest 1 mln 190 tys. zł i to jest 20 tys. zł. 
różnicy. Budżet zmienia się w ciągu roku i nigdy nie porównuję z początkiem roku. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawiając Państwu koszty 
funkcjonowania na następny rok wzięliśmy pod uwagę koszty obowiązujące w tym roku, 
gdzie mamy jeszcze podpisaną umowę z PGK. Przymierzając się do podpisania nowej 
umowy od 2017 roku poprosiliśmy PGK o oszacowanie wstępnej kalkulacji, która wyniosła 
o 200 tys. zł mniej. Dlatego ta różnica. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – jeśli chodzi o podział wydatków inwestycyjnych to 
nigdy tego nie robiłam i nie wiem jak mam to kwalifikować. Wiele inwestycji w mieście nie 
służy wyłącznie mieszkańcom miasta, ale przede wszystkim tym którzy przyjeżdżają z okolic. 

Wiesław Turek – radny – nie możemy tak kwalifikować inwestycji bo to prowadzi do 
skłócenia miasta i wsi. Czy pieniądze, które dajemy do PGK na kanalizację to pieniądze na 
miasto, czy wieś? Nie możemy tak dzielić. 

Andrzej Pacan – radny – moim zdaniem jeżeli radny zgłasza takie zapytanie to powinniśmy 
je uszanować i powinien uzyskać na nie odpowiedź.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – po szybkim przeliczeniu wyszło, że na zadania 
inwestycyjne dla miejscowości wiejskich wychodzi 9,8%. Jeżeli wliczymy w to PGK z 
kanalizacją to jest to 18%. 

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – razem z radnym Turkiem byliśmy w 
gminie Poświętne i widzieliśmy jak wójt dobrze radzi sobie z małymi inwestycjami. Pani 
Burmistrz mówiła kiedyś o powołaniu przy PGK oddziału, który mógłby własnymi siłami 
dokonywać drobnych remontów np. dróg. Moim zdaniem to bardzo dobre rozwiązanie, 
zwłaszcza jeśli chodzi o drogi o małym natężeniu ruchu. 

Grzegorz Wołąkiewicz –radny – każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie. Już kiedyś 
mówiłem, że powinniśmy podzielić miasto i wieś. Byłaby wtedy szansa na pozyskanie 
środków dla wsi. Pan burmistrz podczas kampanii wyborczej również mówił o tym, że 
powinniśmy zapytać ludzi jakie mają zdanie na ten temat, przedstawić wszystkie za i przeciw. 

Ryszard Starus – radny – kiedyś mówiłem, aby włączyć najbliższe tereny wiejskie do 
miasta, aby tworzyły aglomerację miejską. Chciałbym prosić, aby oświetlenie hybrydowe o 
którym była mowa było zainstalowane jeszcze w tym sezonie zimowym. 
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Grzegorz Wołąkiewicz – radny – jeśli włączenie do miasta to tylko za zgodą mieszkańców. 
Trudno mi się pogodzić z budżetem, ponieważ dla terenów wiejskich przeznaczona jest 
niewielka kwota. Ludzie cały czas proszą o sanitację, drogi. To są sprawy niezbędne do 
funkcjonowania.  

Komisja głosami: za- 4 przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad. pkt. 3 

 Plan pracy Komisji na 2017 rok. 

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – przedstawił plan pracy komisji na 2017 rok 
/załącznik nr 4 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała plan pracy Komisji 
na 2017 rok. 

Ad. pkt. 4 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej: 

A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego, 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego /załącznik nr 5 do protokołu/. 
 
Komisja głosami: za- 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 
2029,  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 /załącznik nr 6 do 
protokołu/. 
 
Komisja głosami: za- 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

c) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017, 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy 
Opoczno na rok 2017 /załącznik do protokołu  z XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z 
dnia 28.12.2016r./ 
 
Komisja głosami: za- 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno, 
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały w sprawie  
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno /załącznik nr 7 do protokołu/. 
Tomasz Rurarz – radny – jakie są stawki w sąsiednich gminach? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- stawki są różne- 8zł, 9zł. Wiele gmin 
ościennych jest w trakcie przetargów. 
Ryszard Starus – radny-  co by było gdybyśmy wrócili do stawek obowiązujących w 
poprzedniej uchwale? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- myślę, że służby prawne nie podpisałby 
się pod taką uchwałą. Mamy wyrok NSA i musimy go przestrzegać. 
 
Komisja głosami: za- 1, przeciw – 1, wstrz. – 4 przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
 

e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Opoczno, 

 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno /załącznik 
nr 8 do protokołu/. 
 
Komisja głosami: za- 2, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 

f) trybu udzielania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym                 
i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym 
przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu      
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
trybu udzielania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz 
innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne 
oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania /załącznik nr 9 do protokołu/. 
 
Komisja głosami: za- 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

g) trybu udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym       
i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym 
przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu        
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
trybu udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom 
oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i 
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fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania /załącznik nr 10 do protokołu/. 

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

h) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach /załącznik nr 11 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2029, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2029 /załącznik nr 12 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

j) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w 
budżecie Gminy Opoczno na rok 2016 /załącznik nr 13 do protokołu/. 

Komisja głosami: za- 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
l) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu, Handlu                            
i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017,  

 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

p) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej                                  
i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

q) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie                     
na rok 2017, 

 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

r) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017. 
 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załączniki nr 22, 23, 24 do 
protokołu z komisji. 

 

Ad. pkt. 5  

Zapytania i wolne wnioski. 

Andrzej Pacan – radny -  apelowałem w sprawie boiska w Bielowicach. Otrzymałem 
odpowiedz, że koszt wybudowania to 2,5 mln zł. Myślę, że to dla odstraszenia radnych, aby 
nie poparli projektu. Zasięgnąłem opinii, że podobne boisko na terenie Opoczna kosztowało 
900 tys.zł. 
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Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – zastanawia mnie na jakiej zasadzie 
szacowane są inwestycje. W związku z tym proszę, aby na najbliższą sesję Naczelnik Wydz. 
TI przygotował kosztorys inwestycji boiska w Bielowicach. 

 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 11.30, godzina zakończenia 13.50. 

 

 

 

Protokołowała                                                            Przewodniczący Komisji 

Alicja Firmowska                                         do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

Bogumiła Kędziora                                                      Robert Grzesiński 

                                                                                       

 

 


