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PROTOKÓŁ  NR 4/2021 

z posiedzenia 

Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie  

w dniu 13 kwietnia 2021 roku 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności radnych znajduje się w teczce z posiedzeń komisji. 

 

Ad. pkt. 1. 

 Otwarcie posiedzenia.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – otworzył zdalne posiedzenie 

Komisji i powitał wszystkich obecnych.  

 Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w Opocznie są 

transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii 

oraz wystąpieniem w Opocznie potwierdzonych przypadków wirusa COVID – 

19, obrady komisji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych. 

 Przewodniczący sprawdził, czy wszyscy radni widzą i słyszą obrady. 

Następnie odczytał listę obecności, a radni potwierdzali swoją obecność.  

 

Ad. pkt. 2.  

 Przyjęcie porządku posiedzenia.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji - zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi 

o zmianę porządku posiedzenia /załącznik nr 1 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca 2021r.  

4. Zapoznanie się z Petycją w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży należnej w roku 2021 i przyznania 

zwrotu tej opłaty – c.d. 

5. Zapoznanie się z Petycją w sprawie planu ograniczenia działalności 

Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach, 

złożoną przez rodziców w dniu 24.03.2021r. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  
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Komisja przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. pkt. 3.  

Przyjęcie protokołu z miesiąca marca 2021r. 

Przewodniczący poinformował, że protokół Komisji Skarg, wniosków i petycji  

Nr 3/2021 z dnia  16 marca 2021r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

Miejskiej w terminie wymaganym Statutem Gminy jak również projekt protokołu 

został zamieszczony w Informatorze programu e-sesja.  

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.  

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 16 marca 2021r.  

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 

posiedzenia Nr 3/2021 z dnia 16 marca 2021r. 

 

Ad. pkt.4. 

  Zapoznanie się z petycją w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży należnej w roku 2021 i przyznania zwrotu tej opłaty - 

cd. 

Dokumentacja dotycząca petycji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Pozostałe przy protokole Nr 3/2021 z 16.03.2021r. 

Ewa Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – przybliżyła 

tematykę petycji. Poinformowała, iż nic nie zmieniło się w powyższym temacie 

jak również nie wpłynęły żadne dodatkowe wnioski od przedsiębiorców.  

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Dyrektor Wydz. Prawnego – poinformowała, że 

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jest 

skierowany do pierwszego czytania w komisjach. Mowa tutaj o projekcie, który 

zwalnia automatycznie z opłaty za rekompensatą. Do uchwalenia zmiany 

powyższej ustawy jest daleka droga.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał,  jakie byłoby uszczuplenie 

przychodów gminy w roku 2021, w przypadku podjęcia uchwały o proponowanej 

przez grupę przedsiębiorców formie. 

Ewa Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – odpowiedziała, 

że jeżeli byłoby zwolnienie z jednej raty, wówczas kwota wynosiłaby około 18 

tys. 998 zł. Zwolnienie z dwóch rat, to kwota w wysokości około 38 tys. zł.   
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Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał o stanowisko p. Burmistrza 

w temacie petycji.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że gmina od dłuższego czasu 

podejmuje wszelkiego rodzaju działania zmierzające do zmniejszenia wydatków 

i zwiększenia przychodów. Każda taka zmiana powoduje zmniejszenie dochodów 

gminy, co negatywnie wpływa na stawki pomiędzy zadłużeniem, spłatą rat 

pożyczek i odsetek, w stosunku do dochodów bieżących.  

Magdalena Belica – radna – zapytała, czy radni mogą podjąć decyzję o tym, aby 

przesunąć termin płatności drugiej raty koncesji na termin raty trzeciej. Być może 

do tego momentu wejdzie w życie ustawa, ewentualnie wówczas zostanie podjęta 

decyzja aby nie obciążać gminy dodatkowymi stratami finansowymi, jak również 

nie obciążać przedsiębiorców wydatkami.   

Sylwia Stępień – Adamczyk – Dyrektor Wydz. Prawnego – przytoczyła przepis 

mówiący o przesunięciu terminu płatności: termin wniesienia opłaty należnej w 

2021r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021r. Zastanawia się nad 

pytaniem radnej M. Belicy. Czy chodzi o przesunięcie jednej raty, czy może 

wycofanie się w pewnym momencie z terminu płatności, czy chodzi o 

przesunięcie terminu płatności i jednoczesne zwolnienie z opłaty. Obawia się, że 

tego typu działania a w następstwie uchwałę, może zakwestionować Wojewoda.  

Magdalena Belica – radna – wyjaśniła, iż chodzi o to aby radni mieli chwilę czasu 

na podjęcie decyzji, bez szkody dla przedsiębiorców. Jeśli zostanie podjęta 

decyzja dzisiaj, aby odejść od opłaty akcyzowej, a ustawa pojawi się w 

najbliższym czasie, wówczas gmina nie będzie mogła odzyskać pieniędzy.  Byłby 

to układ niekorzystny dla gminy. Jeśli byłaby możliwość przesunięcia terminu 

spłaty raty, a na koniec roku jeśli nic nie ulegnie zmianie umorzyli ratę, wówczas 

odbyłoby się to bez jakichkolwiek konsekwencji dla każdej ze stron.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – Dyrektor Wydz. Prawnego – wyjaśniła, iż najpierw 

radni powinni podjąć uchwałę na podstawie przepisów ustawy tzw. covidowej o 

tym, żeby przesunąć termin płatności, następnie powinni podjąć kolejną uchwałę 

o uchyleniu swojej uchwały. Następnie podjąć kolejną uchwałę o zwolnieniu z 

opłaty akcyzowej.  

Jakub Biernacki – radny – zgadza się z propozycją radnej M. Belicy  twierdząc, 

iż przy takim rozwiązaniu przedsiębiorcy będą mieli zagwarantowane pewne 

bezpieczeństwo, iż nie poniosą tych kosztów a jednocześnie gmina pozostawia 

sobie furtkę na rekompensatę.   

Sylwia Stępień – Adamczyk – Dyrektor Wydz. Prawnego – przypomniała, że radni 

na komisji rozpatrują petycję w treści w jakiej została ona złożona. Radni nie mają 

możliwości do tego, aby modyfikować treść petycji. Jeżeli intencją komisji jest 

aby zwolnić  przedsiębiorców z opłaty, należałoby uznać petycję za zasadną i 
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podjąć w tym zakresie uchwałę. W przypadku kiedy dojdzie do ustawowego 

zwolnienia z tych opłat za rekompensatą, wówczas jest uchwała Rady Miejskiej 

o uznanie petycji za zasadną. Co do innych uchwał dotyczących przesunięcia 

terminu płatności opłaty, to zakres kompetencji uchwałodawczych. Kompetencje 

co do uchwały posiada Burmistrz bądź klub radnych.  

Jakub Biernacki – radny – proponuje wnioskować o uznanie petycji za zasadną. 

Pyta, czy we wniosku o uznanie petycji za zasadną dołączyć wniosek bądź prośbę 

o przygotowanie projektu uchwały przenoszącej termin płatności na koniec roku, 

czy  powinny być złożone dwa osobne wnioski.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – jeżeli petycja zostanie uznana za zasadną, 

konsekwencją tego będzie przygotowanie uchwały o zwolnienie przedsiębiorców 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z tych opłat. Będzie to 

przygotowane na kolejną sesję. Sekretarz zapytał, ilu przedsiębiorców podpisało 

się pod petycją a ilu jest wszystkich przedsiębiorców.  

Ewa Krzysztofik - Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – odpowiedziała, 

że dziewięciu przedsiębiorców podpisało się pod petycją, w 2020r. było 32 punkty 

które prowadziły sprzedaż gastronomiczną. W 2021r. wpłynęły również 32 

deklaracje.   

Jakub Biernacki – radny – zastanawia się, czy jest możliwość uznania petycji za 

zasadną, aby Urząd Miejski przygotował takie zapisy do ustawy które przeniosą 

termin płatności a nie poskutkują natychmiastowym przygotowaniem uchwały i 

natychmiastowym zwolnieniem z całego roku.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – Dyrektor Wydz. Prawnego – powiedziała, że 

wniesienie projektu uchwały o przesunięcie terminu przez grupę radnych jest 

również możliwe. Zwróciła uwagę na fakt, iż radni mają trzy miesiące z ustawy 

o petycjach na rozpatrzenie petycji. Petycja wpłynęła 4 marca, ustawowy termin 

jej  rozpatrzenia to 3 miesiące.  

Jakub Biernacki – radny – stwierdził, że jeśli radni nie podejmą działań w 

związanych z projektem, przedsiębiorcy na koniec maja będą musieli zapłacić 

podatek. Chodzi o półtoramiesięczny czas, w którym sejm może podjąć ustawę 

korzystną dla przedsiębiorców.   

Sylwia Stępień – Adamczyk – Dyrektor Wydz. Prawnego – dopowiedziała, iż w 

tym czasie sejm może podjąć dalsze działania. Obecnie projekt został skierowany 

do pierwszego czytania. To dopiero początek zmiany ustawy. Obecnie w tym 

temacie nic się nie dzieje. Czym innym jest przygotowanie na sesję uchwały, a 

czym innym rozpatrzenie petycji.  

Jakub Biernacki – radny – uważa, że petycja jest zasadna. Proponuje odłożenie 

podjęcia decyzji w sprawie petycji, aby nie wywarło to skutku przygotowania 

przez Urząd Miejski projektu uchwały na miesiąc maj, jeśli termin płatności 

obowiązuje do końca maja. Proponuje złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego o 

przygotowanie projektu uchwały przenoszącej termin płatności na koniec roku.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przypomniał, iż radni rozpatrują petycję w 

której oprócz zwolnienia z opłat jest punkt 2  dotyczący zwrotu tej części, która 
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już w miesiącu styczniu została zapłacona. Potwierdził, że jest możliwość 

odłożenia rozpatrywania tej petycji (do końca maja), w tym czasie komisja ma 

możliwość wnioskowania do p. Burmistrza, niezależnie od petycji, która 

wpłynęła, o przygotowanie uchwały o przesunięciu terminu płatności drugiej raty 

np. na miesiąc sierpień bądź wrzesień br.  

Magdalena Belica – radna – stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem będzie 

przełożenie procedowania petycji do momentu posiadania większej wiedzy w tym 

temacie. Proponuje złożenie wniosku do p. Burmistrza o zainicjowanie uchwały 

dotyczącej odroczenia terminu dwóch rat.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji - jest przeciwny uznaniu petycji za 

zasadną z uwagi na to, iż alkohol nie jest produktem, który w jakikolwiek sposób 

rozwija gospodarkę, a jego sprzedaż powoduje jedynie ogromne koszty dla opieki 

zdrowotnej jak i pośrednio funkcjonowania samorządu.  

Magdalena Belica – radna – wnioskuje o przesunięcie procedowania na 

najbliższe miesiące. Prosi, aby komisja wypracowała wniosek do p. Burmistrza o 

przesunięcie terminu płatności tych akcyz.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – twierdzi, iż każdy przedsiębiorca 

powinien indywidualnie zgłosić taki wniosek do p. Burmistrza.  

Jakub Biernacki – radny – nie zgadza się z radnym T. Koperą twierdząc, że trzeba 

pomóc restauratorom którzy prowadzą działalność w bardzo ciężkim czasie. Od 

marca zeszłego roku ci ludzie nie mogą normalnie funkcjonować, osiągać 

przychodów na których tak naprawdę opiera się ich działalność gospodarcza.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – powiedział, że nie jest prawdą, iż 

przedsiębiorcy się zamknęli. Funkcjonują na zasadzie dowozów posiłków do 

klienta bądź na wynos.   

Jakub Biernacki – radny – wyjaśnił, że zdecydowana większość przedsiębiorców 

zamknęła się ze względu na to, iż nie byli w stanie ponosić stałych opłat przy 

skrajnie ograniczonych przychodach.  

Magdalena Belica – radna – dodała, że obecnie restauratorzy świadczą usługi w 

o wiele węższym zakresie. Twierdzi, że trzeba pomóc restauratorom, ponieważ 

każdy z nas chodzi do restauracji, w takich miejscach toczy się życie 

mieszkańców.  

Jakub Biernacki – radny – stwierdził, iż opłaty koncesyjne za sprzedaż alkoholu 

obowiązują w miejscu zakupu (restauracje). Obecnie przedsiębiorcy nie mogą 

realizować sprzedaży w swoich punktach,  ponieważ są one zamknięte dlatego 

twierdzi, iż petycja jest zasadna. Poinformował, że w przypadku 

nieprzygotowania przez służby p. Burmistrza projektu uchwały dot. umorzenia 

przedsiębiorcom opłat koncesyjnych, klub radnych „Niezależni Razem” 

przygotuje wspomniany projekt uchwały.   

 

Komisja kontynuowała tematykę petycji w sprawie zwolnienia z opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
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spożycia w miejscu sprzedaży należnej w roku 2021 i przyznania zwrotu tej 

opłaty. Komisja przyjęła wniosek radnej Magdaleny Belicy w sprawie 

przedłużenia procedowania petycji, oraz w oczekiwaniu na zakończenie prac 

legislacyjnych w Sejmie nad ustawą rekompensującą gminom umarzanie 

przedsiębiorcom opłat koncesyjnych, przygotowanie projektu uchwały 

odraczającej wspomniane opłaty na koniec roku. 

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 

Radny Kopera za  

Radny Rożenek za 

Radna Belica za 

Radny Biernacki za 

Radny Brola za 

 

Ad. pkt.5. 

Zapoznanie się z Petycją w sprawie planu ograniczenia działalności 

Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach, złożoną 

przez rodziców w dniu 24.03.2021r.  

 

Petycja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – przeczytał petycję a następnie 

otworzył dyskusję.  

Marcin Stobieniecki – przedstawiciel rodziców – powiedział, że oświata, edukacja 

i opieka nad dziećmi to ostatnie miejsca, gdzie należy szukać oszczędności w 

gminie. Pyta, czy w innych obszarach finansowania nie można znaleźć pieniędzy, 

tym bardziej że mowa tu o utrzymaniu sześciu osób (4 nauczycielki i 2 pomoce 

dydaktyczne). Szkoła podstawowa w Bielowicach nadal funkcjonuje, wszyscy 

pozostali pracownicy są tam zatrudnieni przy obsłudze szkoły i przedszkola 

(ponad 170 dzieci). Zastanawia się, czy gminę nie stać na utrzymanie sześciu 

dodatkowych pracowników, aby dbali o prawie 50 przedszkolaków. Twierdzi, iż 

dyrektorzy szkół są negatywnie nastawieni na przyjmowanie dzieci ze wsi. W 

obecnej chwili rodzice są zmuszeni „wyrwać” dzieci ze znanego im środowiska i 

dowozić do Opoczna. W tej chwili jest podpisanych 35 umów z rodzicami na 

przyszły rok szkolny. Zastanawia się co dalej z umowami, czy rodzice mają 

szukać innych miejsc w przedszkolach miejskich. Powiedział, że nie wszystkich 

stać na codzienne dowożenie dzieci. Dodał, że rodzice nie zgadzają się z decyzją 

p. Burmistrza, będą walczyć aby taka uchwała nie weszła w życie.  

Jarosław Dąbrowski – przedstawiciel rodziców – nawiązał do wypowiedzi 

poprzednika, wspomniał o kwestiach ekonomicznych rodziców, chodzi o 
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dowożenie dzieci do szkół.  Rodzice będą zmuszeni ponosić dodatkowe koszty 

związane z przemieszczaniem. Jest zdania, iż restauratorzy radzą sobie bardzo 

dobrze, ponieważ prowadzą działalność w ukryciu lecz zdania nie potwierdzi ze 

względu na brak dowodów.   

Magdalena Belica – radna – zgadza się iż przedszkola i szkoły są ostatnim 

miejscem w którym powinno się szukać oszczędności. Problem nie jest po stronie 

gminy lecz po stronie państwa. Zaproponowała, aby rodzice zapoznali się z 

ustawą  o finansowaniu zadań oświatowych. Szkolnictwo, zwłaszcza podstawowe 

leży po stronie państwa i to państwo powinno pokrywać jego koszty. Niestety od 

wielu lat polityka państwa jest taka, że zwiększa się koszty utrzymania placówek 

oświatowych ale po stronie gmin. Gmina z roku na rok dokłada kolejne miliony. 

Roczny koszt utrzymania placówek to kwota około 10 mln zł. Radna jest 

przeciwna łączeniu klas oraz likwidowaniu grup przedszkolnych 

dziewięciogodzinnych, na rzecz pięciogodzinnych. Należy zastanowić się nad 

racjonalizacją sieci szkół. Twierdzi, że szkoła w Bielowicach, według materiałów, 

ma się dobrze ponieważ jest tam spora ilość uczniów. Ale są szkoły, gdzie w 

klasie są dwie osoby a gmina musi utrzymywać taki oddział i płacić nauczycielom 

wynagrodzenia. Dodatkowo na dwuosobową klasę jest płacony dodatek 

wychowawczy. Polityka państwa jest taka, aby dzieci i szkół było jak najwięcej. 

Podchodząc ekonomicznie do sprawy, nie ma podstaw do utrzymywania takiej 

szkoły gdzie na jednego do pięciu uczniów należy utrzymać cały oddział i 

zatrudnić wszystkich nauczycieli, pod kontem ekonomicznym jest to 

nieracjonalne. Trzeba skonsultować to z mieszkańcami, w miejscach gdzie 

liczebność dzieci w klasach jest minimalna aby to mieszkańcy zdecydowali, w 

której z tych miejscowości powinien oddział zostać. Na spotkaniu dotyczącym 

racjonalizacji kosztów oświatowych padły propozycje aby utworzyć w każdej z 

tych miejscowości oddziały 1-3 a klasy 4-8 przenieść do jednej ze szkół. Popiera 

petycję rodziców. Uważa, że małe dzieci powinny mieć jak największy komfort, 

tzn. być najbliżej domu. Zapytała Sekretarza, jakich aspektów prawnych nie 

spełnia przedszkole w Bielowicach.  

Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – odpowiedział, że chodziło o kwestię 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Porównując wykonanie budżetu za 2020r. 

do roku poprzedniego i subwencję którą otrzymała Gmina Opoczno, otrzymano 

o 149 tys. zł więcej w roku 2020 w stosunku do roku 2019. Cofając się do lat 

poprzednich, różnica pomiędzy rokiem 2018 a 2019, gmina otrzymała 1 mln 734 

tys. więcej. W okresie pandemii gmina otrzymała poniżej 10 % subwencji. Jeśli 

spadają dochody bieżące to nie dlatego że są umarzane podatki. Udział w 

podatkach dochodowych od osób fizycznych spada. W okresie pandemii gmina 

ma coraz mniejsze przychody. Wszystkim spadają dochody, w Gminie Opoczno 

również. Radni nie mogą uchwalić budżetu w którym wydatki bieżące będą 

wyższe od dochodów bieżących. W momencie, kiedy wydatki będą wyższe niż 

dochody, wówczas wkracza program naprawczy. Radni sami mogą uchwalić taki 

program bądź zrobi to RIO. Wówczas rada przestanie funkcjonować i nie będzie 
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miała prawa do podejmowania decyzji. P. Burmistrz uprzedza wcześniej radnych 

i informuje o tym, że Gmina Opoczno jest „na granicy” i są podejmowane 

oszczędności we wszystkich możliwych działaniach. Gmina chce jak najmniej 

oszczędzić na wydatkach związanych z oświatą, ponieważ jest to najważniejszy 

temat który realizuje. Ale w wydatkach musi też zaistnieć racjonalność. Nie może 

być pięciu uczniów i tyle samo nauczycieli. Dotacja państwa na utrzymanie szkół 

starcza, jeżeli jest w klasie dwudziestu kilku uczniów. Jeśli jest mniej, wówczas 

musi dopłacać gmina. Gmina na przedszkola wydaje 14 mln 737 tys. zł. Jest to 

olbrzymia kwota, są też dochody, chodzi tutaj o wpłaty rodziców. Gmina szuka 

możliwości racjonalizacji wydatków oraz oczekuje wsparcia w osobach radnych 

aby zaistniała możliwość sfinansowania i tej działalności.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji - twierdzi, że petycja powinna zostać 

uznana za zasadną, argumenty rodziców uznaje za słuszne. Dodał, iż klub radnych 

PiS jest przeciwny zmianom zaproponowanym przez Burmistrza Opoczna w 

kwestii organizacji funkcjonowania Przedszkola w Bielowicach. Uważa, że 

Przedszkole w Bielowicach powinno funkcjonować w dotychczasowej formie 

(schemat dziewięciogodzinnych zajęć dla uczniów). 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – wyjaśnił, iż pewne działania 

wynikają z przepisów prawa, które regulują zasady funkcjonowania Punktu 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach. Takim przepisem jest 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017r. Utworzenie 

oddziału przedszkolnego bądź przedszkola jest obwarowane przepisami 

przeciwpożarowymi a punkt przedszkolny powstaje, aby te warunki złagodzić, 

aby ograniczyć restrykcyjne przepisy. Przedszkola jak i punkty przedszkolne 

funkcjonują w strefach wysokiego zagrożenia przeciwpożarowego. Jest to 

zagrożenie zaliczane do ZL II, chodzi o utrudnione poruszanie (szpitale, domy 

opieki społecznej, szkoły czy przedszkola). Aby ograniczyć te warunki 

wprowadzono przepisy, które obniżają ten poziom. W § 4 ust.2 rozporządzenia 

zapis mówi wyraźnie: dopuszcza się prowadzenia zajęć w ramach punktu 

przedszkolnego w lokalu, budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań 

ZL II lecz pod warunkiem, że lokal użytkowany jest przez nie więcej niż 25 dzieci, 

lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji naziemnej budynku. Nie może 

znajdować się na piętrze tak, jak to jest obecnie w Bielowicach. Punkt 

Przedszkolny w Bielowicach mieści się na widowni hali gimnastycznej . Punkt 

oddzielony jest od hali gimnastycznej regałami. Jest to wysoki standard 

zagrożenia przeciwpożarowego ludzi. Jest to pierwszy warunek, który 

dyskwalifikuje położenie punktu w obecnym miejscu. O obowiązujących nowych 

przepisach które weszły w 2017r. p. Dyrektor formalnie wiedziała w maju 

ubiegłego roku. Nieformalnie o wiele wcześniej toczyły się dyskusje między 

Dyrektorem WE a p. Dyrektor. W zapisie arkusza organizacyjnego było zalecenie 

aby Punkt Przedszkolny przenieść z piętra na parter oraz ograniczyć 

funkcjonowanie do jednego oddziału, liczącego do 25 osób. W § 7 ust.1 

wspomnianego rozporządzenia wyraźnie stwierdzono, iż wychowaniem 
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przedszkolnym w punkcie lub zespole obejmuje się nie więcej niż 25 dzieci. 

Przepis wyraźnie mówi, że nie mogą być dwa oddziały liczące 45 dzieci. Dodał, 

iż dziwi się p. Dyrektor, że nie zastosowała się do wspomnianych przepisów. W 

przypadku jakiegokolwiek wypadku czy pożaru, Prokurator będzie miał szerokie 

pole do popisu. Wszystko powinno być zorganizowane zgodnie z przepisami 

prawa, które obowiązują w kraju.  

Jarosław Dąbrowski – przedstawiciel rodziców – twierdzi, że p. Dyrektor 

występowała o zgodę na dostosowanie obiektu. Ponoć były dwa wystąpienia, lecz 

nie otrzymała zgody. Dodał, iż rodzice remontują i ocieplają szkołę we własnym 

zakresie. Są pieniądze na dostosowanie obiektu dla małych grup uczniów. Pyta, 

czy wszystkie obiekty w Opocznie spełniają ZL II, czy pod tym kontem 

sprawdzono inne przedszkola.   

Janusz Klimek - Sekretarz Miasta -  powiedział, że gmina ma coraz więcej 

wydatków. Odbiera deklarację radnego T. Kopery, iż Klub PiS poprze inicjatywy 

p. Burmistrza które powstaną być może na najbliższej sesji RM, zmierzające do 

zrównoważenia budżetu poprzez inne działania.  

Andrzej Rożenek – radny -  nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż państwo nie dba o 

szkolnictwo. Gmina do szkół dopłaca 10 mln zł. Subwencja płynąca z państwa na 

szkoły to około 40 mln zł.  

Janusz Klimek - Sekretarz Miasta -  dopowiedział, że kwota którą dopłaca 

państwo do szkół to 32 mln 442 zł. Od zeszłego roku wzrost o 149 tys. zł. 

Andrzej Rożenek – radny -  zapytał, jaki jest przelicznik środków, które 

przekazuje państwo na szkoły w gminie.  Dodał, iż jeśli jest miejscowość, która 

chce utrzymać własną szkołę i posiada ponad 40 dzieci, trzeba sobie zdać sprawę, 

że dzieci w późniejszym czasie będą chodzić do tej samej szkoły. Refundacja, 

która przyjdzie na te dzieci będzie o wiele wyższa. Radny uważa, że gmina 

powinna zrobić wszystko, aby utrzymać Oddział Przedszkolny w Bielowicach i 

podjąć takie działania które zaowocują tym, że szkołę w późniejszym czasie 

będzie łatwiej utrzymać.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – złożył wniosek o uznanie petycji za 

zasadną i przeszedł do głosowania. 

Magdalena Belica – radna – stwierdziła, iż Przewodniczący nie może zamknąć 

dyskusji jeżeli wcześniej były dalsze głosy w tym temacie. Stwierdziła, że nie 

można przejść do głosowania wniosku, jeżeli nie zostanie zamknięta dyskusja w 

tym temacie. Każdy chce posiadać jak największą wiedzę przed podjęciem 

decyzji. Radna chce wysłuchać do końca informacji z komisji, która nad tym 

pracowała tym bardziej, że padły bardzo poważne zastrzeżenia dotyczące 

przepisów BHP dzieci.     

Jakub Biernacki – radny – dopowiedział, że Przewodniczący może zamknąć 

dyskusję wówczas, kiedy nie pojawią się już głosy żadnego z uczestników danej 

dyskusji. Powiedział, że jest jedną z pięciu osób które podpisały się pod 

propozycjami zmian w placówkach oświatowych.  
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Andrzej Rożenek – radny – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i 

przejście do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Przewodniczącego 

Komisji.  

Magdalena Belica – radna – prosi Przewodniczącego o udzielenie głosu p. 

Marcinowi Stobienieckiemu, który jest autorem tej petycji. Prosi również o 

udzielenie głosu Dyrektorowi M. Ziębickiemu, który jest autorem zainicjowanych 

zmian.  

Tadeusz Brola – radny – poinformował, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.  

Jakub Biernacki – radny – stwierdził, iż wniosek o zamknięcie dyskusji w 

momencie kiedy są jeszcze głosy, nie przystoi radnym.  

Marcin Stobieniecki – przedstawiciel rodziców – odniósł się do wypowiedzi 

Dyrektora WE  p. M. Ziębickiego odnośnie przepisów przeciwpożarowych. W 

Szkole Podstawowej w Bielowicach jest za wąska klatka schodowa, dostosowanie 

jej, według informacji zaczerpniętej od p. Dyrektor, to koszt około 120 tys. zł. 

Pani Dyrektor wnioskowała do Gminy dwukrotnie o tą inwestycję, ostatnio w 

czerwcu bądź wrześniu ubiegłego roku. Nie było zgody od p. Burmistrza na 

wspomnianą inwestycję. Na ostatnim posiedzeniu RM była mowa o 

termomodernizacji przedszkoli i szkół w Opocznie na kwotę około 3 mln zł.  

Zapytał, czy wśród tych pieniędzy nie znajdzie się 120 tys. zł na 

termomodernizację Przedszkola w Bielowicach. Przepisy ustawy cytowane przez 

p. Dyrektora M. Ziębickiego pochodzą z 2010 bądź 2011r. Punkt Przedszkolny w 

Bielowicach powstał w 2011r. W tym roku obchodził dziesięciolecie powstania. 

Do szkoły zawsze uczęszczało do 50 dzieci. Pyta, jak do tej pory było 

kontrolowane Przedszkole, skoro działało niezgodnie z przepisami przez okres 10 

lat. Co roku jest audyt PSP, do tej pory nie było żadnych uwag co do 

funkcjonowania Przedszkola.   

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – poinformował, iż p. Dyrektor 

zwróciła się o dofinansowanie do przeróbek. Chcąc udowodnić p. Dyrektor że 

Punkt Przedszkolny działa niezgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, zwrócił 

się do PSP o opinię w tej sprawie. Następnie p. Dyrektor przeczytał opinię PSP. 

Poinformował, iż jesienią ubiegłego roku p. Dyrektor zwróciła się do 

projektantów o wycenę kosztów wszystkich przeróbek oraz do p. Burmistrza o 

zgodę. Do tej pory zgody nie ma. Nie wie czy 130 tys. zł wystarczy na remont. 

Punkt został otwarty w oparciu o przepisy z 2010r. W przepisach jest również 

mowa o przepisach ZL II oraz o tym, że można założyć punkt, który będzie 

spełniał mniejsze wymagania. W 2017r. weszły w życie przepisy mówiące o tym, 

iż organy prowadzące, publiczne i niepubliczne punkty dostosują przepisy 

funkcjonowania punktów przedszkolnych do warunków rozporządzenia z 2017r. 

do końca roku 2020. Pani Dyrektor przez te trzy lata nigdy nie wystąpiła o 

spełnienie wymagań. Dyrektor WE M. Ziębicki półtora roku temu poinformował 

p. Dyrektor, że tak dalej być nie może, ponieważ punkt będzie działał niezgodnie 

z przepisami. Na dzień dzisiejszy decyzją PSP, ten punkt nie spełnia warunków 
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funkcjonowania na piętrze. Może natomiast funkcjonować jeden oddział liczący 

25 dzieci na parterze budynku.  

Magdalena Belica – radna – odniosła się do tematu dotyczącego 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wiele lat temu został 

złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie. Gmina Opoczno 

miała przyznane dofinansowanie w wysokości 9 mln. 500 tys. zł na 

termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Złą decyzją ze strony 

gminy byłoby niewykorzystanie tych środków. Miejsca do wykonania czynności 

termomodernizacyjnych zostały wskazane wiele lat temu. Obecnie zostało to 

doprowadzone do sutku i w tym roku rozstrzygnęły się przetargi dotyczące 

termomodernizacji. Nie było możliwości jakichkolwiek zmian w projektach, 

które zostały zatwierdzone wiele lat temu jak i sytuacja budynków była inna. 

Gmina została postawiona przed wyborem, albo rezygnuje z pieniędzy i składa 

nowy projekt na którego rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać wiele lat, albo 

realizuje na takim samym poziomie, na którym zostało to zaprojektowane wiele 

lat temu. Oczywistym jest, że żadna gmina nie zrezygnuje z takich pieniędzy, 

zwłaszcza z pieniędzy zewnętrznych, ponieważ wiele z tych budynków jest w 

stanie krytycznym. Poinformowała, że w klasach 1-3 nie może być więcej niż 25 

dzieci, jest to maksymalna ilość na oddział. Rozumie decyzje gminy, iż nie dołoży 

120 tys. zł, ponieważ boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. To nie 

gestia gminy, to przychody spadają diametralnie. Podatek dochodowy, który 

reguluje nasz budżet spada. Radni nie są władni do umarzania podatku 

dochodowego, jest to na podstawie ustawodawczej a nie uchwałodawczej. Gmina 

nie ma wpływu na to, jaki jest poziom podatku dochodowego i nie ma prawa 

umarzać takiego podatku, ponieważ to ustala parlament. Jeśli gmina chciałaby w 

każdej placówce dostosować poszczególne inwestycje, wówczas koszt 

utrzymania szkół podniósłby się wielokrotnie. Subwencja nawet w całości nie 

pokrywa wynagrodzeń nauczycieli, a utrzymanie placówek oświatowych to nie 

tylko utrzymanie nauczycieli. Oprócz tego jest jeszcze dużo pracowników 

administracyjnych, którzy nie wchodzą w zakres finansowania subwencją. Prócz 

tego są media dla 18 placówek oświatowych. Stwierdziła duży problem dot. 

zarządzania Szkołą w Bielowicach, Dyrektor przez trzy lata nie poczynił żadnych 

starań, aby dostosować swoją placówkę do obowiązujących przepisów. Być może 

lokalni mieszkańcy bądź rada sołecka pomogą w przeorganizowaniu szkoły, aby 

spełniała wszystkie przepisy BHP. Proponuje spotkanie przed zamknięciem 

arkusza organizacyjnego i wspólne poszukiwanie środków, aby placówka została 

dostosowana do aktualnie panujących przepisów ppoż. Radna zapytała, czy mając 

wiedzę nt. raportu PSP p. Burmistrz może zatwierdzić arkusz organizacyjny 

szkoły niezgodny z przepisami bhp. Czy w przypadku zatwierdzenia przez p. 

Burmistrza arkusza z dwoma oddziałami, taka decyzja może przynieść 

konsekwencje prawne. Czy jest możliwość częściowego finansowania przez 

rodziców dodatkowych godzin grup przedszkolnych.  
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Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, iż w zeszłym roku w 

miesiącu maju zostały wniesione zastrzeżenia do arkusza o tym, że powinien 

funkcjonować tylko jeden oddział liczący 25 dzieci, umieszczony na parterze 

budynku. W miesiącu wrześniu zostały powtórzone zastrzeżenia. Niestety p. 

Dyrektor nie zastosowała się do nich co stanowi podstawę do jej zwolnienia 

dyscyplinarnego. Wiosną zeszłego roku p. Dyrektor zwróciła się do radców 

prawnych UM o opinię prawną. W opinii prawnej została zawarta informacja, iż 

nie może funkcjonować więcej niż jeden oddział. Pani Dyrektor również do tej 

opinii nie zastosowała się. PSP co kilka lat kontroluje wszystkie placówki na 

terenie gminy. Jeśli stwierdzi zastrzeżenia, wówczas przekazuje je organowi 

prowadzącemu, który ma obowiązek dostosować się do nich. Od 2017r. PSP nie 

musiała przeprowadzać kontroli licząc na to, że warunki zostaną dostosowane do 

końca 2020r. Niestety nie zostały dostosowane. P. Dyrektor M. Ziębicki, 

powiedział, że podpisując arkusz nie wyrazi zgody na  działanie dwóch punktów 

przedszkolnych na parterze budynku sali gimnastycznej. Dopowiedział, iż radni 

w ubiegłym roku podjęli uchwałę o tym, że dzieci do ukończenia 5 roku życia 

płacą 1 zł powyżej 5 godzin za czas przebywania w oddziale przedszkolnym. Z 

tych opłat są zwolnieni dzieci 6 letnie.  

Magdalena Belica – radna – pyta, czy jest możliwość przygotowania projektu 

uchwały (po konsultacjach z rodzicami) aby rodzice płacili więcej, natomiast 

gmina wówczas ponosiłaby mniejsze koszty, przy zachowaniu oddziałów 

dziewięciogodzinnych.  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, że nie można 

wprowadzić wyższej opłaty, gdyż obecna wynika z rozporządzenia Ministra 

Edukacji (1 zł).  

Jarosław Dąbrowski – przedstawiciel rodziców – odnosząc się do placówek czy  

punktów przedszkolnych powstałych przed 2017r. zapytał, czy były one 

dostosowane do przepisów starszych. Czy były wnioski o dostosowanie tych 

budynków.   

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, iż na terenie gminy 

funkcjonuje tylko jeden punkt przedszkolny w Bielowicach.  

Jarosław Dąbrowski – przedstawiciel rodziców – wyjaśnił, że chodzi mu o 

przedszkola, ponieważ i one mają obowiązek spełniać przepisy ZL II i ppoż. 

Zapytał, czy były wnioski o ich dostosowanie, czy były kontrolowane.  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, iż  żadnych wniosków 

ze strony dyrekcji nie było o dostosowanie. Jeżeli nie ma żadnych zastrzeżeń PSP, 

w związku z tym muszą one spełniać wymagania przepisów związanych z ZL II.  

Magdalena Belica – radna – zapytała, czy jeżeli nie zostanie zatwierdzony w 

arkuszu organizacyjnym dodatkowy oddział a mimo wszystko dyrektor 

zorganizuje taki oddział, jak jest to rozliczane.  Czy jest możliwe, że dyrektor 

organizuje pracę placówki niezgodnie ze wskazaniami organu prowadzącego. 

Czy są wyciągane jakiekolwiek konsekwencje. Ile w tym momencie szkół ma 
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nieaktualne przeglądy ppoż. Czy w jakiejkolwiek placówce po ostatnich 

aktualnych przeglądach ppoż były jakiekolwiek zastrzeżenia.   

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, iż nie ma takiej 

możliwości aby szkoła czy przedszkole nie miało aktualnego przeglądu stanu 

technicznego, ppoż, sanitarnego, elektrycznego czy instalacji kominowej. Te 

badania są robione cyklicznie. Wiosenny arkusz organizacyjny jest podstawą do 

zatrudnienia nauczycieli na przyszły rok szkolny.  

Andrzej Rożenek – radny – jest za uznaniem petycji za zasadną. Złożył wniosek 

formalny o zakończenie dyskusji. Prosi o przygotowanie informacji na najbliższą 

sesję R.M,  jak w ubiegłych latach wyglądały kontrole obiektu Przedszkola w 

Bielowicach w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP. 

Uważa, że petycja powinna zostać uznana za zasadną. 

Magdalena Belica – radna – powiedziała, iż byłaby skłonna przychylić się do 

uznania petycji za zasadną, gdyby nie kwestie związane z ppoż. Chciałaby 

usłyszeć głos w dyskusji p. Dyrektor Oddziału Przedszkolnego w Bielowicach. 

Proponuje, aby przedstawiciele rodziców obecni na komisji, zorganizowali zdalne 

spotkanie w temacie petycji z rodzicami i społecznością lokalną. Może wówczas 

znalazłyby się środki jak i rozwiązanie, jak dostosować budynek zanim arkusz 

organizacyjny zostanie zamknięty. Zaproponowała przesunięcie rozpatrzenia 

petycji. Dodała, iż gmina od dwóch lat inwestuje przede wszystkim w środki 

zewnętrzne. Tam, gdzie jest możliwość pozyskania funduszy z zewnątrz (Urząd 

Marszałkowski, Łódzki Urząd Wojewódzki, środki ministerialne) , takie 

inwestycje gmina wykonuje. Wówczas wkład własny jest niewielki a większość 

środków, to środki zewnętrzne. Wydatki inwestycyjne a wydatki bieżące, to dwa 

różne wydatki, nie mają one ze sobą nic wspólnego. Wydatki majątkowe nie 

obciążają tak konta gminy jak wydatki bieżące, a oświata należy do wydatków 

bieżących.  

Marcin Stobieniecki – przedstawiciel rodziców – zwrócił się do p. Dyrektora M. 

Ziębickiego mówiąc, że przepisy o których mowa działały od 2017r. do 2020r.  

Przepisy się zmieniły a Przedszkole funkcjonuje dalej. Zapytał na jakiej zasadzie 

funkcjonuje Oddział Przedszkolny w Bielowicach od 1 stycznia br. Pyta, czy jest 

możliwość wystąpienia do PSP o warunkowe dopuszczenie funkcjonowania 

Przedszkola od przyszłego roku szkolnego na 1 rok, ponieważ jest zawartych 35 

umów z rodzicami, zgłaszają się dalsze osoby. Wówczas byłaby możliwość 

pozyskania środków na doprowadzenie wszystkiego do ładu, ewentualnie zmianę 

lokalizacji z góry na dół. Byłby czas na przeorganizowanie stanu technicznego 

budynku.  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, że PSP obowiązują 

przepisy prawa, nie wydaje mu się aby zgodzili się na warunkowe dopuszczenie 

funkcjonowania Przedszkola. Obecnie Przedszkole funkcjonuje na takiej 

zasadzie, że p. Dyrektor nie dostosowała się do przepisów prawa oraz stanowiska 

organu prowadzącego – p. Burmistrza dot. ograniczenia liczby oddziałów do 1 i 

przeniesienia oddziału na parter budynku.  
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Jakub Biernacki – radny – stwierdził, że jeśli gmina nie znajdzie pewnych 

oszczędności m.in. w sektorze oświaty, wówczas będzie zmuszona oddać się do 

dyspozycji RIO – nadrzędnych instytucji, które same wprowadzą zmiany do 

budżetu. Budynek Przedszkola nie spełnia przepisów ppoż, w związku z tym 

może dojść do tragedii. Chciałby uzyskać pewne informacje od p. Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Bielowicach.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – stwierdził, iż każdy samorząd, 

każdy urząd jest po to aby służyć mieszkańcom. Dodał, iż gmina posiada 

pieniądze publiczne, za które mieszkańcy powinni mieć zapewnioną edukację, 

infrastrukturę czy służbę zdrowia.  Uważa, że interes gminy powinien być 

tożsamy z interesem mieszkańców. W tym temacie powinien być jeden głos. 

Zaproponował poszukiwanie oszczędności. Każdy etat jest opłacany z podatków 

gminy.  

Magdalena Belica – radna – przypomniała, iż budżet gminy jest bliski przejęcia 

przez RIO, które ciągle kwestionuje budżet w takiej formie w jakiej jest.  Dodała, 

że na obecnym etapie gmina może iść na kompromisy, na etapie nadzoru 

finansowego zewnętrznego nie będzie mowy o żadnych kompromisach.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że  w UM wydatki na 

wynagrodzenia spadły prawie o pół miliona. W budżecie przedstawione są 

wydatki na schronisko, które spadły o 200 tys. zł. Dodał, że są robione 

oszczędności we wszystkich miejscach, analizowany jest każdy fragment 

budżetu. Trzeba zastanowić się z czego zrezygnować, nie dofinansowywać 

czegoś aby dofinansować szkołę lub inny rodzaj działalności. To radni będą 

podejmować decyzję w tych tematach. Na najbliższej sesji będą zaproponowane 

pewne rozwiązania do budżetu, aby była możliwość utrzymania przedszkoli w 

takiej formie jaka jest. Subwencja uległa zmniejszeniu, jednocześnie wzrosły 

wydatki niezależne od gminy. W tej chwili na oświatę, za wykonanie za ubiegły 

rok, gmina musi dołożyć 22 mln zł. Dotacja wzrosła jedynie o 149 tys. zł. 

Sekretarz poinformował, iż p. Burmistrz osobiście wybiera się do Przedszkola w 

Bielowicach, aby szukać rozwiązania problemu.  

 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 2, wstrz. – 0 przyjęła do wiadomości wniosek 

radnej Magdaleny Belicy  o przeniesienie tematyki petycji na kolejne 

posiedzenie komisji i zaproszenie p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Bielowicach. WNIOSEK NIE PRZESZEDŁ. 

Radny Kopera przeciw  

Radny Rożenek za 

Radna Belica przeciw 

Radny Biernacki za 

Przewodniczący przeszedł do głosowania kolejnego wniosku. 
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Komisja głosami za – 2, przeciw – 2, wstrz. – 0 przyjęła do wiadomości wniosek 

Klubu Radnych PiS przedstawiony przez radnego Tomasza Koperę o uznanie 

petycji za zasadną. WNIOSEK NIE PRZESZEDŁ. 

Radny Kopera za  

Radny Rożenek za 

Radna Belica przeciw 

Radny Biernacki przeciw 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – poinformował, iż komisja uznała 

petycję za zasadną.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że wnioski nie przeszły  ze 

względu na 2 głosy za i 2 przeciw w każdym z głosowanych wniosków.  

Jakub Biernacki – radny – zaproponował, aby Przewodniczący Komisji 

przychylił się do wniosku radnej Magdaleny Belicy, o przeniesienie tematu 

petycji na kolejne posiedzenie komisji i zaproszenie p. Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Bielowicach.  

Magdalena Belica – radna – twierdzi, że jeżeli wniosek nie ma większości, 

znaczy że został odrzucony. Wnioskuje o reasumpcję głosowania swojego 

wniosku.  

Przewodniczący Komisji zarządził reasumpcję głosowania z uwagi na 

pomyłkę podczas głosowania wniosku radnej Magdaleny Belicy, następnie 

przeszedł do głosowania wniosku radnej.  

Komisja zapoznała się z treścią petycji w sprawie ograniczenia 

działalności Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła wniosek radnej 

Magdaleny Belicy  o przeniesienie tematyki petycji na kolejne posiedzenie 

komisji i zaproszenie p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach.  

Radny Kopera za  

Radna Belica za 

Radny Biernacki za 

Jakub Biernacki – radny – powiedział, iż wniesiono i przystąpiono do reasumpcji 

dwóch głosowań, z czego uchwalony został pierwszy, drugi natomiast pozostał 

bezzasadny.  

Ad. pkt.7. 

 Zapytania i wolne wnioski.  

Brak głosów. 
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Ad. pkt.8. 

  Zamknięcie posiedzenia. 

 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie 

komisji. Godzina rozpoczęcia komisji 14.30, godzina zakończenia komisji 19.00. 

 

Sesje i komisje są transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno. 

Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem: 

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  

 

Komisja Skarg, wniosków i petycji w składzie: 

1. Kopera Tomasz - Przewodniczący                                              .................................. 

2. Belica Magdalena - członek                                                        .................................. 

3. Biernacki Jakub - członek                                                          .................................. 

4. Brola Tadeusz - członek                                                             .................................. 

5. Rożenek Andrzej - członek                                                        .................................. 

 

 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Zaroda – Olkowska 

Pomoc Administracyjna w Biurze Rady Miejskiej 

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line

