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PROTOKÓŁ  NR 1/17 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej  
z dnia 18 stycznia 2017r. 

 
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 grudnia 2016r.  
2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r.  
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. 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/. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz.- 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 

 
Ad. pkt. 1 

Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2016r. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw Rodziny, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 12/16 z dnia 21 grudnia 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 protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z 
miesiąca grudnia 2016r.   

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz .- 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
12/16 z dnia 21 grudnia 2016r. 

 
Ad. pkt. 2 

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r.  
 
Komisja opracowała sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r. i przyjęła go głosami:  
za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Ad. pkt. 3 
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej  
 
A) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.  

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego  – przedstawił 
informację / załącznik nr 5 do protokołu/. 



2 
 

Tomasz Rurarz – radny – Na zakup znaków drogowych jest zaplanowana kwota 30 tys. zł. 
Gdzie będą stawiane? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego  – Co roku planujemy 
środki na ten cel. Co roku jest wyłaniana firma, która dostarcza i montuje znaki. W zależności 
do potrzeb będziemy te zakupy realizować, do kwoty przeznaczonej na ten cel.  
Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji – Pani Burmistrz  wspominała, że planowany 
jest zakup urządzeń do kładzenia masy bitumicznej na drogi gruntowe. Czy czynicie takie 
starania? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego  – To zadanie będzie 
realizowało PGK. Według naszej kalkulacji powierzenie tych prac w formie dwukrotnego 
utrwalenia dróg kosztuje 30 zł za metr kw., a gdy będzie to realizować Spółka to kwota 
będzie napewno niższa. To zadanie zlecilibyśmy Spółce bez przetargu. Kiedy można 
oczekiwać, kiedy ten sprzęt zostanie zakupiony przez PGK tego nie wiem. Myślę, że w 
miesiącach letnich realizacja zostanie przez Spółkę podjęta.  
Irena Przyborek – radna – Chodzi o drogi dojazdowe do pól i byłoby to realizowane bez 
dokumentacji technicznej? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego  – To drogi przez wieś 
i do pól, ale wszystkie one wymagają dokumentacji technicznej.  
Tomasz Rurarz – radny – Dzierżawa parkomatów kosztuje 54 tys. zł, a jakie są wpływy z tego 
tytułu? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego  – Tym się zajmuje 
Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych. Mamy 5 parkomatów – 2 na pl. Kościuszki i 3 na ul. 
Kopernika.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Do tej pory przychody były w wys. ok. 100 tys. zł, więc 
byliśmy trochę na plus w stosunku do kosztów dzierżawy. Trzeba pamiętać, że odeszły nam 
opłaty w soboty przy ryneczku, więc przychody będą  mniejsze.  
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – W roku 2016 wystawiliśmy 158 
zawiadomień na kwotę 50 zł za brak opłaty za parkomaty.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Do ściągnięcia daleka droga, podobnie jak z mandatami.  
Tomasz Rurarz – radny – Jest zaplanowany zakup rur na przepusty. Gdzie będą? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego  – To pozycja związana 
z Funduszem Sołeckim, z naprawami. 
 Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

 
B) Straż Miejska – efekty realizacji zadań.  

Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił informację 
/załącznik nr 6 do protokołu /. 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Pod koniec roku Burmistrz 
podpisał Zarządzenie, zgodnie z którym możemy kontrolować osoby fizyczne pod kątem 
zanieczyszczenia powietrza. W roku 2016 przeprowadziliśmy 50 takich kontroli, z czego w 4 
przypadkach stwierdziliśmy nieprawidłowości. 3 osoby zostały ukarane mandatem na kwotę 
100 zł, a 1 została pouczona.  
Tomasz Rurarz – radny – Jakie posiadacie urządzenia do kontroli zanieczyszczenia 
powietrza? 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Nie mamy żadnego. Wydział 
Ochrony Środowiska jest na etapie podpisywania umowy z laboratorium na badanie 
zawartości popiołu. Próbki będą pobierane w przypadku istnienia podejrzenia. Takie badanie 
kosztuje 1 tys. zł.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Problem zanieczyszczenia powietrza to problem 
całej Polski, nie tylko Opoczna.  
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Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Prowadzimy prelekcje w 
szkołach na ten temat. Uważam to za bardzo pozytywne działanie. 
Ryszard Starus – radny – Odebrano Wam uprawnienia w kwestii sprawdzania szczepień 
psów? 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Tak. Powiatowy Lekarz 
Weterynarii ma uprawnienia do sprawdzania szczepienia psa.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 
C) Reforma oświaty – etapy wdrażania.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 7a i 7b do 
protokołu/.  
Ostateczną uchwałę na temat sieci szkół Rada Miejska ma przyjąć do końca marca tego roku.  
Nasza koncepcja sprowadza się do tego, że dotychczasowe szkoły podstawowe, które są 
obecnie szkołami 6-klasowymi z mocy ustawy od 1 września przekształcają się w 8-klasowe. 
Podobnie jest z Zespołami Szkół, składającymi się ze szkoły podstawowej gimnazjum. Zespół 
Szkół Nr 1 składający się obecnie z 3 szkół -  szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum 
przekształci się w Zespół Szkół składający się ze szkoły podstawowej i liceum. Na terenie 
Gminy mamy jedno samodzielne gimnazjum w Wygnanowie i tu też planujemy je 
przekształcić w szkołę podstawową. Aby dokonać tych zmian musimy trochę zmienić 
obwody szkół. Obwód Bielowice składałby się z dwóch miejscowości Bielowic i Sołku, a 
pozostałe miejscowości tego obwodu – Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka Wieś i 
Wólka Karwicka Kolonia należałyby do obwodu w Wygnanowie. Zmian dokonujemy też w 
rejonie północnym, gdzie mamy Bukowiec, Modrzew i Kraśnicę. Powstanie osobny obwód 
składający się tylko z miejscowości Bukowiec. Na dzień dzisiejszy nie planujemy utrzymania 
klasy 7-mej w Bielowicach. Utworzenie szkoły podstawowej w Wygnanowie jest możliwe 
tylko poprzez przeniesienie tej klasy do szkoły w Wygnanowie. W roku 2019 planujemy 
utworzenie tam jednego wielkiego obwodu szkolnego, gdzie klasy 1-4 uczęszczałyby do 
Bielowic, a klasy 5-8 do Wygnanowa. W przypadku obwodów Mroczków i Sielec – część 
dzieci z Janowa Karwickiego chodziła do Mroczkowa, a część do Sielca. Teraz będą chodziły 
do obwodu w Sielcu. 
To główne założenia tej koncepcji. Celem Burmistrza jest, aby wszystkie szkoły na teranie 
Gminy utrzymać, aby nie było zwolnień wśród nauczycieli i aby zlikwidować 
dwuzmianowość.   
Jeśli chodzi o koszty to Pani Minister wczoraj przekazała informację, że jeśli będzie 
zachodziła taka potrzeba to dodatkowe środki na przeprowadzenie reformy oświaty każda 
Gmina otrzyma. Uchwałę intencyjną Rada Miejska musi podjąć w lutym.  
Andrzej Pacan – radny – Rezygnowanie z klasy 7-mej w Bielowicach, gdzie w tej chwili jest 
27 uczniów, z czego 17 jest z Bielowic, a 6 z Wygnanowa, uważam za niekorzystne.    
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Burmistrz ma takie uprawnienie w prawie 
oświatowym, że w okresie przejściowym może wskazać dziecku obwód szkolny w innej 
szkole niż do tej pory uczęszczało. Za 3 lata, w 2019 roku, docelowo będzie jeden obwód z 
dwoma szkołami: 1-4 w Bielowicach, a 5-8 w Wygnanowie.  
Andrzej Pacan – radny – Jeśli byłyby dwie samodzielne szkoły – w Bielowicach 1-8 i w 
Wyganowie 1-8 to w Bielowicach w każdym roczniku jest odpowiednia liczba do utworzenia 
klasy, zgodnie z tym co przewiduje ustawa, natomiast w Wygnanowie nie ma tyle i Dyrektor 
musi zabiegać o dzieci  z ościennych miejscowości.  
Może być taki wariant, by 7-klasa była w Bielowicach i w Wygnanowie. Nauczyciele nie 
tracą pracy, jeśli nie mają pełnych etatów w szkole w Bielowicach to dopełniają go w szkole 
w Wygnanowie. Podział na 1-4 i 5-8 spowoduje to, że wielu nauczycieli straci pracę i 
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powstanie konflikt między mieszkańcami Bielowic i Wygnanowa. Gdyby nie było dzieci do 
szkoły w Bielowicach to rozumiałbym, ale one są, a stwarza się sztuczny podział.  
 
 
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Nie ma pewności, że do szkoły w Wygnanowie 
będą uczęszczały dzieci z sąsiednich gmin. Jeśli nie będzie dzieci to szkoła w Wygnanowie 
nie przetrwa. Burmistrz przedstawił koncepcję, by nie likwidować szkół, ale to Rada Miejska 
zdecyduje, jak będzie kształtował się system szkolny, jak będzie wyglądała sieć szkół.  
Rozmawialiśmy z Dyrektorami, zrozumieli sytuację. Sołtysi na Komisji Rolnictwa też byli 
zadowoleni i nie protestowali. Nawet po Komisji podchodzili do mnie i gratulowali, że tak to 
dobrze poukładaliśmy, żeby nikogo nie skrzywdzić.   
Barbara Bąk – Skarbnik - Czy szkoła w Bielowicach pomieści wszystkie dzieci 1-8? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Nie. Musiałyby być dwie zmiany, a według 
wytycznych tego nie można robić.   
Ryszard Starus – radny – Jeśli jest szansa na uratowanie szkoły w Wygnanowie to trzeba to 
zrobić.  
Andrzej Pacan – radny – Jestem za tym, aby były dwie szkoły: 1-8 w Bielowicach i 1-8 w 
Wygnanowie. Jeśli teraz klasa 7-ma zostanie zabrana z Bielowic to kiedyś nie będzie 
możliwości utworzenia tam szkoły 8-klasowej.  
 Radni dyskutowali szeroko na temat, przyjmując informację do wiadomości.  

 
C) Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach: 

 
a) przyjęcia Gminnego Programu  Rewitalizacji dla Gminy Opoczno. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – prosimy o przyjęcie tego Programu. na sesji będą 
przedstawiciele firmy, która opracowała dokument i go szerzej omówią.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu, a cały Program Rewitalizacji jest 
załącznikiem do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 20 stycznia 2017r.    

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

b) zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 
marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej 
Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie. 

Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.  

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

c) wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Opoczno. 

Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /. 
Były pytania dlaczego na okres 10 lat. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wykup lub 
dzierżawę. Motywował to tym, że chce poczynić na tym terenie inwestycję w postaci miejsc 
parkingowych. Burmistrz nie chce sprzedać nieruchomości, wobec czego zaproponował 
umowę dzierżawy na 10 lat, z możliwością 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy.  
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Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
 
 
d) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz  wyrażenia zgody 

na zbycie w trybie bezprzetargowym. 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /. 

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

e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /. 

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

f) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów 
Mazowiecki. 

Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /. 
Robert Grzesiński – Przewodniczący - Pomyślmy kiedyś, aby tego typu usługi były 
świadczone w Opocznie.  

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

g) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na 
działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie 
utworzonego przez organizację pozarządową. 

Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności -
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /. 
Tomasz Rurarz – radny – Czy Fundacja złożyła wniosek? 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - Tak, na 
kwotę 180 tys. 180 zł rocznie. 
Tomasz Rurarz – radny – To pieniądze z funduszu przeciw alkoholizmowi? 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - Tak.  
Wiesław Turek – radny – Zgłaszam wniosek, aby zdjąć z porządku obrad sesji w/w projekt 
uchwały. 
 Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 3 poparła wniosek radnego.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości  projekt uchwały.  
 

h) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 15 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
Ad. pkt. 4 
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Zapytania i wolne wnioski. 
 
Tomasz Rurarz – radny – Na początku 2016r. kupiliśmy budynek przy ul. Zjazdowej. Co się 
w tym temacie dzieje? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - Jest robiony dach. 
Tomasz Rurarz – radny – Budynek na pl. Sobieskiego 10 jest wyłączony z użytkowania, a ma 
być remontowany.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - Jest ujęty w programie rewitalizacji.  
Tomasz Rurarz – radny – Kto zarządza ulicami: Piotrkowską, Leśną i 17- go Stycznia? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego  – Ulica 17-go Stycznia 
jest Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ulica Piotrkowska i ulica Leśna była Zarządu Dróg 
Powiatowych. Rada Powiatu podjęła uchwałę o przekazaniu jej Gminie. Uchwała o 
przekazaniu nie została jeszcze opublikowana, wejdzie w życie 14 dni od dnia publikacji w 
Dz. Urzęd. Woj. Łódzk. Z chwilą uprawomocnienia się uchwały odwołamy się do Wojewody. 
Jeśli Wojewoda utrzyma uchwałę w mocy to wejdziemy na drogę sądową z Powiatem. Jeśli 
przegramy to wszystkie koszty utrzymania ul. Piotrkowskiej przejdą na Gminę.  
 
 
 
Dodatkowy materiał jaki otrzymali radni stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 13.40  
 
 
 
Protokołowała           
                                                     Przewodniczący Komisji 
Bogumiła Kędziora 

                                      do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
 

      Robert Grzesiński 
 

 


