
1 

 

PROTOKÓŁ  NR 5/2021 

z posiedzenia 

Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie  

w dniu 18 maja 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 kwietnia 2021r.  

4. Zapoznanie się z Petycją w sprawie planu ograniczenia działalności 

Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach, 

złożoną przez rodziców w dniu 24.03.2021r. – c.d. 

5. Zapoznanie się z wnioskiem Z.Ś w sprawie wyrażenia zgody na 

używanie herbu Gminy Opoczno w jego działalności TAXI, z dnia 

25.01. 2021r.  
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6. Zapoznanie się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na używanie 

herbu Gminy Opoczno przez korpusówkę Jednostki Strzeleckiej, z dnia 

27.01.2021r.  

7. Zapoznanie się z wnioskiem M.P. w sprawie wyrażenia zgody na 

używanie herbu Gminy Opoczno na produkowanych przez niego 

produktach, z dnia 10.03.2021r.  

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia.  

Komisja przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. pkt.3.  

Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia 2021r. 

Przewodniczący poinformował, że protokół Komisji Skarg, wniosków i petycji  

Nr 4/2021 z dnia  13 kwietnia 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 13 kwietnia 2021r.  

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

posiedzenia Nr 4/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r. 

 

Ad. pkt.4. 

Zapoznanie się z Petycją w sprawie planu ograniczenia działalności 

Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach, złożoną 

przez rodziców w dniu 24.03.2021r. – c.d. 

Dokumentacja dotycząca petycji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Pozostałe przy protokole Nr 4/2021 z 13.04.2021r.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, jak wygląda sytuacja z 

perspektywy decyzji podjętych przez Burmistrza i jak będzie wyglądał przyszły 

rok funkcjonowania punktu przedszkolnego w Bielowicach.  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – poinformował, iż nie nastąpiło wiele 

zmian po ostatnim posiedzeniu Komisji Skarg, na którym procedowano petycję. 

Dodał, iż radni otrzymali informację dotyczącą wyników rekrutacji do punktu 

oraz oddziału przedszkolnego w SP w Bielowicach. Do punktu przedszkolnego 

przyjęto 33 uczniów, do oddziału przedszkolnego 15 uczniów.  Sumując, daje to 

48 uczniów czyli dwa oddziały – jeden oddział przedszkolny dziewięciogodzinny 

i jeden punkt przedszkolny dziewięciogodzinny. Zgodnie z przepisami powinny 

funkcjonować na parterze budynku szkoły. Takie są ustalenia Burmistrza, który 
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był obecny w SP w Bielowicach i rozmawiał z nauczycielami w tej sprawie. Przy 

takiej ilości uczniów nie ma możliwości zorganizowania trzech oddziałów 

przedszkolnych. Aby zrobić trzy oddziały przedszkolne, musi być przyjętych co 

najmniej 75 wychowanków. 

Jarosław Dąbrowski – przedstawiciel rodziców – odniósł się do uchwały z 2011r. 

dot. utworzenia punktu przedszkolnego w SP w Bielowicach. Zapytał, czy 

Burmistrz nie ma możliwości realizowania postanowień wspomnianej uchwały. 

Dodał, iż rodzice prosili Burmistrza o zaproszenie fachowca od spraw 

budowlanych, który wyceniłby koszt dostosowania budynku szkoły do przepisów 

ppoż.  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, że zna uchwałę Rady 

Miejskiej Nr IV/21/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia punktu 

przedszkolnego w SP w Bielowicach. Zacytował dokument, który stawia 

wspomnianą uchwałę w niewyraźnym świetle. 20 stycznia 2011r., osiem dni 

przed podjęciem uchwały Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

wydała opinię w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w SP w Bielowicach. 

Aby ten punkt mógł spełniać przepisy ppoż, które są podstawowym warunkiem 

działania każdego obiektu w Polsce, należy dostosować  część obiektów w 

których będą realizowane zajęcia w ramach punktu przedszkolnego do wymagań 

określonych w przepisach techniczno – budowlanych oraz przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej do kategorii zagrożenia ZL II, tj. zamknięcie klatki schodowej 

drzwiami przeciwpożarowymi oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające 

zadymianiu, wyposażenie drogi ewakuacyjne w oświetlenie awaryjne. 

Przypomniał, że jest to opinia PSP dzień przed podjęciem uchwały o utworzeniu 

punktu przedszkolnego w SP w Bielowicach. Już w 2011 roku przedstawiciele 

Komendy Powiatowej PSP zlecili zadania, które do dzisiaj nie zostały 

zrealizowane. W 2017 roku kończyły się przepisy przejściowe dot. 

funkcjonowania punktów przedszkolnych, w związku z powyższym p. Dyrektor 

M. Ziębicki zwrócił uwagę p. Dyrektor SP w Bielowicach, że należy dostosować 

obiekt do wymogów przedstawionych przez Komendę Powiatową PSP. Do 

dzisiaj zalecenia nie zostały zrealizowane.  

Jarosław Dąbrowski – przedstawiciel rodziców – zapytał, czy Dyrektor jest 

organem zarządzającym szkołą, czy Burmistrz jako władza miasta. Jeżeli 

zaistniały uchybienia wobec wspomnianej uchwały stwierdził, iż to na władzy 

miasta spoczywają kroki aby dostosować punkt przedszkolny. Twierdzi, że jeżeli 

szkoła nie spełnia wymogów, nie powinno się jej zamykać a naprawić.  

Marcin Stobieniecki – przedstawiciel rodziców -  przeczytał pismo od p. Dyrektor 

SP w Bielowicach skierowane do UM w którym zwróciła się o środki finansowe 

z przeznaczeniem na dostosowanie części budynku szkoły w której będą 

realizowane zajęcia w ramach punktu przedszkolnego, do wymagań określonych 

w przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych dla kategorii ZL 
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II, tj. zamknięcie klatki schodowej, wyposażenie dróg ewakuacyjnych w 

oświetlenie awaryjne. P. Dyrektor prosiła w piśmie o uwzględnienie terminu 

realizacji zadania do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Już w kwietniu ubiegłego roku 

UM dostał pismo dot. znalezienia środków na przystosowanie budynku. Z 

nieoficjalnych informacji p. M. Stobieniecki dowiedział się, że decyzja była 

odmowna. 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – wyjaśnił, iż na początku kwietnia 

ubiegłego roku p. Dyrektor SP w Bielowicach złożyła arkusz organizacyjny gdzie 

były zaplanowane dwa oddziały punktu przedszkolnego. Wówczas, Dyrektor 

Wydz. Edukacji przypomniał p. Dyrektor, iż z końcem sierpnia 2020r. kończy się 

okres na dostosowanie placówki do wymogów ppoż. Arkusz organizacyjny 

powinien zostać zatwierdzony najpóźniej do końca maja każdego roku. W 

związku z tym, w tamtym czasie p. Dyrektor SP w Bielowicach napisała pismo 

do Burmistrza o  środki na sfinansowanie prac niezbędnych. P. Dyrektor M. 

Ziębicki wspomniał, iż nie ma wpływu na to czy środki zostaną przeznaczone czy 

nie. Wie natomiast, że na koniec sierpnia szkoła nie została dostosowana do 

wymogów ppoż. W związku z tym p. Dyrektor Wydz. Edukacji w kwietniu 

ubiegłego roku napisał w aneksie, iż punkt przedszkolny nie spełnia wymogów 

popoż. W aneksie złożonym przez p. Dyrektor Wiktorowicz, we wrześniu 

ubiegłego roku, również została zamieszczona informacja przez Dyrektora Wydz. 

Edukacji o tym, iż placówka nie spełnia wymogów ppoż. Stwierdził, iż dobrze się 

stało, że w tamtym czasie nie doszło do żadnego pożaru, wówczas wszyscy 

spojrzeliby inaczej na to, czy szkoła działa zgodnie z prawem czy nie. Nie zmienia 

to faktu, iż przepisy zostały złamane a Dyrektor Wydz. Edukacji nie jest od tego 

aby je egzekwować. Dodał, że zwrócił się do PSP o sprecyzowanie, jakie warunki 

powinny zostać spełnione aby punkt przedszkolny był możliwy do utworzenia i 

działał z dwoma oddziałami funkcjonującymi w budynku SP. Następnie strażacy 

wydali rozszerzoną opinię, która jest potwierdzeniem poprzedniej opinii z 2011r. 

Powiedział, iż p. Dyrektor do dnia dzisiejszego środków nie otrzymała. Nie mogą 

funkcjonować 3 oddziały przedszkolne w momencie, kiedy nie ma pełnej ilości 

dzieci w dwóch oddziałach. Do oddziału i punktu przedszkolnego przyjęto dzieci 

z innych gmin i wiosek takich jak: Opoczno (1os.), Kraszków (1 os.), Wola 

Załężna (4 os.), Międzybórz (1 os), Libiszów (1), Radzice Duże (1 os), Wólka 

Karwicka (1 os), Trzebina (2 os.). Dzieci do oddziału przedszkolnego z 

miejscowości: Sołek, Karwice, Trzebina, Libiszów. Dzieci ze wspomnianych 

miejscowości znalazłyby miejsce w swoich miejscowościach, w punktach 

przedszkolnych.  Stwierdził, iż na tą chwilę zostały „na siłę” ściągnięte do 
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Bielowic, aby zrobić dwa oddziały w punkcie przedszkolnym, na które i tak jest 

za mało dzieci.   

Jarosław Dąbrowski – przedstawiciel rodziców – powiedział, że nie są zgłoszone 

wszystkie osoby a sztucznie „rozdmuchana” sytuacja spowodowała, iż wielu 

rodziców szuka innych alternatyw. Jeśli rodzic przywozi dziecko z innych 

miejscowości, to nie przypadek tylko kwestia dojazdu do pracy. Zapytał, czy inne 

placówki są również tak dobrze dostosowane do przepisów ppoż. w Gminie 

Opoczno, czy była tam PSP bądź nadzór budowlany, które by stwierdziły, że 

placówki spełniają wszelkie wymogi. 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – wyjaśnił na poprzedniej komisji, iż 

przeglądy budynków ppoż są cyklicznie organizowane przez PSP, nie ma 

zastrzeżeń czy wytycznych aby zajęcia w innych placówkach odbywały się 

niezgodnie z prawem.  

Andrzej Rożenek – radny – stwierdził, iż nie zostały podjęte działania, które 

mogłyby usprawnić placówkę w Bielowicach aby kontynuować edukację 

najmłodszych. Zapytał, dlaczego tak się stało i kto zawinił. Pyta, czy był 

przeprowadzony audyt w tej placówce. Dlaczego przez jedenaście lat nikt nie 

sygnalizował tego typu problemów natomiast w 2020r. PSP stwierdziła, iż 

budynek nie spełnia przepisów bhp. Stwierdził, iż takich tematów i niedociągnięć 

jest coraz więcej. Poprosił o zajęcie stanowiska w tym temacie przez 

Burmistrzów. Zastanawia się, czy audytor powinien pracować na rzecz 

mniejszych społeczności np. w Bielowicach, gdzie powstały oddziały 

przedszkolne.  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, iż od roku 2011 było 

tylu przedstawicieli władzy wykonawczej na terenie gminy, że dziwi się iż nie 

zrealizowano działań, które pozwoliłyby funkcjonować zgodnie z uchwałą temu 

punktowi.  

Jarosław Dąbrowski – przedstawiciel rodziców – przeczytał uchwałę Rady 

Miejskiej Nr V/33/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

IV/21/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie 

utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach. 

Następnie p. Dąbrowski zapytał, od kiedy p. M. Ziębicki jest Dyrektorem Wydz. 

Edukacji UM. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – uściślił, iż w uchwale z 2011r. radni 

ustalili, że w Bielowicach będzie funkcjonował punkt przedszkolny w wymiarze 

dziewięciu godzin, przez pięć dni w tygodniu, od godz. 6.00 do 15.30 oraz od 
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8.00 do 17.00. Będą to dwie grupy punktu przedszkolnego. Zaznaczył, że taka 

uchwała obowiązuje obecnie. Przewodniczący odniósł się do pisma Dyrektora 

Wydz. Edukacji z 15 marca br., w którym z upoważnienia Burmistrza Opoczna 

zawarto wytyczne, do uwzględnienia w arkuszach organizacyjnych na rok 

szkolny 2021/22. W punkcie pierwszym zawarta jest informacja o likwidacji 

dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na 

rzecz pięciu godzin. W punkcie drugim zawarto, iż punkt przedszkolny w 

Bielowicach 1 oddział pięciogodzinny.  Ponadto są jeszcze trzy punkty, które nie 

dotyczą Bielowic. Przewodniczący Komisji zastanawia się, które przepisy w tym 

momencie obowiązują. Przypomniał słowa Burmistrza, który deklarował 

funkcjonowanie jednego oddziału dziewięciogodzinnego. Funkcjonowanie 

placówki w takiej formie nie wymaga żadnych zmian. Poprosił Dyrektora Wydz. 

Edukacji o odniesienie się do uchwały, którą przeczytał p. J. Dąbrowski.  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, że od przyszłego roku 

szkolnego będzie funkcjonował jeden oddział punktu przedszkolnego 

dziewięciogodzinnego i jeden oddział przedszkolny dziewięciogodzinny. Jeśli 

chodzi o uchwałę z marca 2011r., jest to dodatek do uchwały styczniowej z tego 

samego roku. Prawdopodobnie służby prawne Wojewody stwierdziły 

niedociągnięcia które trzeba było uzupełnić. Dopowiedział, że jest dyrektorem 

Wydz. Edukacji od 1 kwietnia 2015 r. Powtórzył, że od 1 września będą 

funkcjonowały dwa oddziały dziewięciogodzinne, jeden w punkcie 

przedszkolnym i jeden w oddziale przedszkolnym. Przypomniał, iż warunkiem 

funkcjonowania punktu przedszkolnego przy SP w Bielowicach w 2011r. było 

spełnienie zaleceń PSP z 20 stycznia 2011r. a więc przed tym, kiedy podjęto 

pierwszą uchwałę. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że to uchwała powinna 

obowiązywać, możliwe iż nie ma relacji z obowiązującymi zaleceniami.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – Dyrektor Wydz. Prawnego – przypomniała o 

hierarchii aktów prawnych mówiąc, iż uchwała jest aktem prawnym niższej rangi 

niż przepisy ustaw i rozporządzeń. Uchwała nie może pozostawać w sprzeczności 

z przepisami czy to przeciwpożarowymi czy innymi, wprowadzającymi warunki 

techniczne co do tego w jaki sposób mają funkcjonować punkty przedszkolne. To, 

że uchwała jest i nie została  zakwestionowana przez Wojewodę, nie może 

pozostawać w sprzeczności z ustawami i rozporządzeniami. Podjęto próbę 

dostosowania do obowiązujących przepisów, w obecnej sytuacji bez 

dostosowania się do zaleceń ppoż placówka nie powinna funkcjonować w tym 



7 

 

układzie. To dyrektor placówki podejmuje wszelkie działania, aby dostosować ją 

do przepisów ppoż.  

Andrzej Rożenek – radny – zapytał, dlaczego przez okres pięciu lat placówka 

działała niezgodnie z prawem i powodowała zagrożenie dla uczęszczających do 

niej dzieci. Obecnie zaistniała sytuacja uporządkowania przepisów ppoż. Odniósł 

się do słów p. Dyrektor Wydz. Prawnego mówiąc, że przez okres pięciu lat było 

popełniane przestępstwo które mogło spowodować zagrożenie życia bądź 

zdrowia dzieci.  Poprosił o wyjaśnienia p. Dyrektora Wydz. Edukacji.  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, iż niezgodnie z 

prawem punkt funkcjonuje już ponad dziesięć lat, czyli od marca 2011r. 

Obejmując stanowisko Dyrektora Wydz. Edukacji nigdy nie spodziewałby się, że 

w którejś z placówek mogą funkcjonować punkty przedszkolne, oddziały 

przedszkolne czy inne formy wychowania przedszkolnego niezgodnie z 

przepisami i ustalonymi wytycznymi przez PSP. Po zaznajomieniu się z tematem, 

Dyrektor Wydz. Edukacji zaczął działać.  

Jarosław Dąbrowski – przedstawiciel rodziców – zapytał, jak P. Dyrektor SP w 

Bielowicach ma dostosować placówkę, jeśli nie zostały przeznaczone środki 

finansowe na ten cel. Dodał, iż przez pięć lat próbowano SP w Bielowicach 

zamknąć. Wcześniej były próby przeniesienia placówki do Wygnanowa.  

Marcin Stobieniecki – przedstawiciel rodziców – odniósł się do słów p. Dyrektora 

Wydz. Edukacji, odnośnie funkcjonowania dwóch punktów przedszkolnych 25 

osobowych. Potwierdził, iż jeden punkt przedszkolny ma być zorganizowany dla 

dzieci 3 – 4 letnich, drugi punkt ma być łączonym punktem pięciolatków z kl. 

„0”. Zdaniem rodziców nie będzie to korzystnym rozwiązaniem dla dzieci oraz 

ich rozwoju. Sala na parterze SP w Bielowicach z przeznaczeniem na kl. „0” jest 

niewielka. Nie ma sali typowej dla przedszkolaków. Zapytał, czy zostały 

oszacowane koszty na dostosowanie dwóch grup przedszkolnych, około 

pięćdziesięciorga dzieci oraz całej infrastruktury, klatek, toalet które muszą być 

przystosowane. Na górze placówki znajdują się dwie duże sale 50m na każdą 

grupę dzieci, są szafki, ubikacje, punkty zabaw. Wszystko tam jest już 

wyposażone i gotowe. Wystarczy tylko przekazać pieniądze na dostosowanie 

klatki do wymogów ppoż (125 tys. zł). Zapytał, czy koszty dostosowania sal na 

parterze nie przekroczą wartości 125 tys. zł. Twierdzi, iż nie ma sensu zostawianie 

wyposażonych sal na górze aby remontować i dostosowywać sale na dole. 

Przypomniał, że radni PiS chcą złożyć wniosek o wygospodarowanie pieniędzy 

w budżecie gminy na obligatoryjne remonty w placówce. 
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Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – potwierdził iż radni PiS złożyli 

deklarację do Burmistrza, poproszono o poprawkę budżetową którą radni poprą 

w celu zorganizowania remontów SP w Bielowicach, zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi. Dodał, iż najlepszą polityką społeczną jest inwestowanie w 

przedszkola. Obecnie nie ma podstawy prawnej do funkcjonowania punktu 

przedszkolnego. Jeżeli akt prawny którym jest ustawa czy Rozporządzenie 

MSWiA o przepisach przeciwpożarowych jest nadrzędny i obecnie jest w 

sprzeczności z uchwałą RM. Obecnie SP  w Bielowicach funkcjonuje bezprawnie. 

Zaapelował do Burmistrza o poprawkę do budżetu, którą poprą radni.  

Magdalena Belica – radna – stwierdziła, iż dyskusja toczy się ws. kontynuacji 

funkcjonowania punktów przedszkolnych w placówce, która jest całkowicie 

niedostosowana pod kątem przepisów bhp i ppoż, narażając w ten sposób dzieci 

na pewne niebezpieczeństwo. Zapytała, kto odpowiada za działalność p. Dyrektor 

SP w Bielowicach i dlaczego nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje w 

stosunku do jej osoby. Radna zastanawia się, czy p. Dyrektor SP w Bielowicach 

nie miała wcześniej świadomości, iż placówka jest niedostosowana do przepisów 

ppoż. Zasugerowała, aby przyjrzeć się sposobowi zarządzania przez p. Dyrektor 

placówki, gdzie zaistniała „samowolka” - chodzi o organizację ilości oddziałów 

przedszkolnych w placówce. Przypomniała, iż z budżetem gminy jest źle, w 

związku z powyższym nie powinno się wydawać pieniędzy, których nie ma. Padła 

propozycja zwiększenia stawki za wywóz odpadów, celem pokrycia 

dziewięciogodzinnych grup przedszkolnych w szkołach. Powiedziała, że radni w 

większości głosowali przeciwko tej propozycji, bądź wstrzymywali się od głosu. 

Radna stwierdziła brak kompromisu. Stwierdziła, iż 120 tys. zł nie są małymi 

środkami. Obecnie gmina modernizuje wiele budynków szkolnych, będzie to 

wymagało pokrycia części kosztów. Stwierdziła, iż absurdem jest, aby budynek 

niedostosowany dopuścić do użytkowania przez dzieci. 

Tomasz  Kopera – Przewodniczący Komisji – wyjaśnił, iż rozmowa toczy się w 

temacie dotyczącym utrzymania dwóch punktów przedszkolnych. Do tego 

potrzebna jest modernizacja, która nie została zrobiona przez dziesięć ostatnich 

lat. Następnie Przewodniczący złożył wniosek o uznanie Petycji za zasadną, ze 

względu na potrzeby lokalnej społeczności które wymagają tego, aby przy |SP w 

Bielowicach funkcjonowały dwa punkty przedszkolne w trybie 

dziewięciogodzinnym.  

Magdalena Belica – radna – powiedziała, iż będzie  przeciwna  uznaniu petycji 

za zasadną ze względu na to, iż placówka nie jest dostosowana i nie było planów 

wcześniejszego dostosowania jej do wymogów ppoż.  



9 

 

Marcin Stobieniecki – przedstawiciel rodziców – wyjaśnił, iż najważniejsze jest 

bezpieczeństwo dzieci. Rodzicom chodzi o pieniądze na to, aby placówka została 

dostosowana do przepisów ppoż.  

Komisja głosami:  za - 2, przeciw - 2, wstrz. - 0 odrzuciła wniosek radnego 

Tomasza Kopery, który w imieniu Klubu PiS  wniósł o uznanie petycji za 

zasadną. Zaapelował do Burmistrza o  uznanie zawartych w petycji argumentów 

rodziców za zasadne i zawnioskował o pozostawienie funkcjonowania placówki 

w dotychczasowej formie, w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023, w 

schemacie dwóch punktów przedszkolnych i oddziału przedszkolnego, w trybie 

dziewięciogodzinnym.  

Radny Kopera za 

Radny Rożenek za  

Radna Belica przeciw 

Radny Biernacki przeciw 

Petycja w  sprawie ograniczenia działalności Punktu Przedszkolnego w 

Szkole Podstawowej w Bielowicach została uznana przez Komisję za 

bezzasadną.  

 

Ad. Pkt.5. 

Zapoznanie się z wnioskiem Z.Ś w sprawie wyrażenia zgody na 

używanie herbu Gminy Opoczno w jego działalności TAXI, z dnia 

25.01. 2021r. 

Dokumentacja dotycząca wniosku stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Informacja dotycząca tematyki herbu Gminy Opoczno stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – stwierdził, że temat herbu był 

podejmowany w poprzedniej kadencji. Dodał, że z Gminą Opoczno najbardziej 

kojarzy się herb rodowy rodziny Odrowąż. Radni otrzymali opracowanie 

naukowe dot. herbu Gminy Opoczno. Zastępca Burmistrza poprosił, aby w 

temacie herbu wypowiedział się  się Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie 

p. Adam Grabowski.  

Adam Grabowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie – poinformował, 

że gmina wraz z muzeum wspólnie powołała Komisję, która zajmuję się sprawą 

uporządkowania herbu Gminy Opoczno. W tym temacie zwrócono się do 

ekspertów, którzy zajmowali się już opracowywaniem herbów dla wielu gmin i 

miast. Są oni historykami regionalistami. Historycznie, św. Bartłomiej widniał na 
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pieczęciach miejskich w okresie przedrozbiorowym. Pierwsza wzmianka dot. 

pieczęci pochodziła z 1487 r., następne z 1683r. i z 1778r., które przedstawiają 

już postać śr. Bartłomieja trzymającego miecz w prawej ręce. W historii Opoczna 

pojawił się również herb Odrowąż. Odrowążowie byli starostami na przełomie 

XV – XVI wieku. W latach sześćdziesiątych XX wieku pojawił się herb rodziny 

Odrowąż, jako tych właścicieli – zarządców Starostwa Opoczyńskiego, ale 

również właścicieli ziem wokół Opoczna. Od rzeki Czarnej po Pilicę oraz 

Drzewiczkę, tereny: Końskie Przysucha, Odrzywół, to wszystko przez kilkaset lat 

było we władaniu rodziny Odrowążów. Miasto Opoczno było zawsze miastem 

królewskim, zarządzanym tylko przez Odrowążów – starostów.  Opoczyńska 

Kolegiata jest pod wezwaniem św. Bartłomieja, który był patronem rodu Piastów 

– Kazimierza Wielkiego, stąd Kazimierz Wielki lokując miasto, budując kościół 

św. Bartłomieja, nadał mu takiego patrona. Obecnie trwają prace dotyczące herbu. 

Komisja pod przewodnictwem Tadeusza Gajla i Andrzeja Stężyckiego 

opracowała wizerunek herbu zgodnie ze sztuką heraldyczną oraz wszystkimi 

wymaganiami prawnymi, które dziś obowiązują. Na tą chwilę pozostaje czekać 

na opinię Komisji Heraldycznej w Warszawie lub ewentualne poprawki. 

Następnie Rada Miejska będzie podejmowała decyzję, czy herb będzie 

zatwierdzony. Są to długotrwałe procesy. Powiat Opoczyński ma również w 

herbie św. Bartłomieja oraz nawiązanie do ziemi sandomierskiej. 

Uporządkowanie herbu Gminy Opoczno jest bardziej skomplikowane, ponieważ 

pojawiają się dwa tematy: Odrowąż i św. Bartłomiej. Zostanie to rozstrzygnięte 

przez Komisję Heraldyczną oraz Radę Miejską.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – Dyrektor Wydz. Prawnego – odniosła się do 

wniosków, które wpłynęły. Stwierdziła, że do tej pory przechodziły przez RM bez 

opiniowania przez Komisję. Kiedy utworzyła się Komisja Skarg, wniosków i 

petycji, do jej kompetencji należą wnioski, które są kierowane do RM. W ocenie 

p. Dyrektor, dopóki nie zostanie wypracowana nowa procedura związana z 

herbem i innymi symbolami, powinno się stosować stare zasady. Wniosek 

powinien przejść przez Komisję, rada powinna wyrazić zgodę bądź odmówić 

wyrażenia zgody, póki nie zostanie wypracowana nowa procedura.  

Tomasz  Kopera – Przewodniczący Komisji – zawnioskował o uznanie wniosku 

za zasadny.  

Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – dopowiedział, iż w obiegu prawnym 

nie ma jasnych przepisów dla samorządów do stosowania bądź niestosowania 

herbów. Funkcjonują dwa zapisy: ustawa o odznakach i mundurach z 1978r. oraz 

zapis w ustawie o samorządzie gminnym na których podstawie radni udzielają 
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bądź nie udzielają zgody na używanie bądź nieużywanie herbu. Powiedział, że 

mieszkańcy przyzwyczaili się do herbu Odrowąż. Gmina chce iść drogą 

większych miast, które zastrzegają sobie prawo do różnych symboli bądź znaków. 

Będzie to najlepsza droga, aby sytuację herbu unormować. Być może w 

najbliższym czasie pojawią się nowe przepisy.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – Dyrektor Wydz. Prawnego – dodała, że  uchwały do 

tej pory były weryfikowane przez nadzór u Wojewody Łódzkiego. Dopóki nadzór 

dopuszcza wyrażanie zgody przez Radę Miejską, dopóty nie zostaną 

wprowadzone nowe procedury związane z uregulowaniem kwestii herbu, 

logotypów czy symboli gminy, w ocenie p. Dyrektor powinno się stosować stare 

zasady.   

Jakub Biernacki – radny – zaproponował przełożenie trzech wniosków na kolejne 

posiedzenie Komisji. Jednocześnie wnioskuje, aby ustalenia w temacie herbu 

wcześniej skierować do Komisji Rolnictwa, Gospodarki  Żywnościowej i Spraw 

Samorządu, która w swoim zakresie zajmuje się sprawami samorządu, celem 

podjęcia szerszej dyskusji w tym temacie.  Rada Miejska nie powinna wyrażać 

zgody na korzystanie z herbu Odrowąż, gdyż na chwilę obecną nie jest to 

ustalone. Może okazać się, iż nie będzie herbem. Możliwe, iż zostanie 

zastrzeżonym znakiem towarowym dla Gminy Opoczno.      

Andrzej Rożenek – radny – stwierdził, iż radni na posiedzeniu Komisji powinni 

zająć stanowisko, następnie projekt uchwały w tym temacie będzie opiniowany 

na sesji przez Radę Miejską. Dodał, iż Jednostka Strzelecka która bierze udział w 

wielu występach patriotycznych, pomaga w ramach pandemii wirusa covid i tego 

typu instytucje powinny utożsamiać się z gminą a gmina z takimi organizacjami 

(pod kątem działalności i współpracy).  

Komisja odrzuciła wniosek  radnego Jakuba Biernackiego, który 

zaproponował przełożenie procedowania wniosku dot. herbu na następne 

posiedzenie Komisji Skarg. Wnioskuje, aby wszelkie ustalenia w temacie herbu 

wcześniej skierować do Komisji Rolnictwa, Gospodarki  Żywnościowej i Spraw 

Samorządu, która w swoim zakresie zajmuje się sprawami samorządu, celem 

podjęcia szerszej dyskusji w tym temacie.  

Radny Kopera przeciw 

Radny Rożenek przeciw 

Radna Belica za 

Radny Biernacki za          
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Głosowanie:  za – 2, przeciw – 2, wstrz. – 0. 

Komisja odrzuciła wniosek radnego Tomasza Kopery, który 

zaproponował aby uznać go za zasadny.  

Radny Kopera za  

Radna Belica wstrz. 

Radny Biernacki przeciw 

Głosowanie: za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 1. 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem p. Z.Ś. w sprawie wyrażenia zgody 

na używanie herbu Gminy Opoczno w jego działalności TAXI, z dnia 

25.01.2021r. uznała go za bezzasadny. 

 

Ad. Pkt. 6. 

Zapoznanie się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na używanie 

herbu Gminy Opoczno przez korpusówkę Jednostki Strzeleckiej, z 

dnia 27.01.2021r.  

Dokumentacja dotycząca wniosku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Michał Gubiec – Dowódca Samodzielnego Plutonu Opoczno – uzasadnił wniosek 

mówiąc, iż jednostka chciałaby aby herb był dla niej dostępny. Jednostka działa 

na różnego rodzaju uroczystościach, pomaga również w ramach pandemii wirusa 

covid. Jednostka chciałaby być kojarzona  z Opocznem a herb byłby w tym 

pomocny. Wnioskodawca oczekuje na zgodę od stycznia br. i dlatego chciałby, 

aby to dziś została podjęta decyzja w tym temacie.   

Magdalena Belica – radna – zapytała, co się stanie jeżeli herb zostanie 

zmieniony.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – Dyrektor Wydz. Prawnego – wyjaśniła, że jeżeli 

wejdzie nowa procedura i znak Odrowąż zostanie znakiem towarowym, bądź 

zostaną wprowadzone nowe procedury korzystania z niego, nie będzie to 

oznaczało, że wnioskodawcy automatycznie stracą uprawnienia do niego, tylko 

będą musieli spełnić inne warunki. W późniejszym czasie zgodę można 

dezaktualizować.  

Jakub Biernacki – radny – uważa, że rozsądniej jest aby nie procedować wniosku 

w momencie, kiedy sytuacja jest niejasna. Wnioskuje o przeniesienie 

procedowania tego wniosku na kolejne posiedzenie Komisji z jednoczesnym 

przekierowaniem tematu na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i 
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Spraw Samorządu, w celu odbycia szerszej dyskusji. Następnie zwrócił się do 

wnioskodawcy, mówiąc iż jednostka robi dużo dobrego i taka forma 

„współpracy” jest pożądana.  Jeśli  jednostka chce identyfikować się z Gminą 

Opoczno, to tym bardziej jest to godne pochwały. Radny woli podjąć decyzję w 

momencie, kiedy gmina będzie miała jasną sytuację. Na dzień dzisiejszy nie 

wiadomo co jest herbem, nie wiadomo na jakim etapie jest cała procedura, nie ma 

ostatecznych ustaleń w tym temacie.    

Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza - dopowiedział, że jeżeli chodzi o 

procedurę związaną z heraldyką, jest to Komisja powołana przy Ministrze Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Jest wysyłany wniosek, lecz ze względu na 

trwającą pandemię, taka procedura może trwać pół roku bądź rok. Zwykle było 

to kwartalne rozstrzygnięcie.  W poprzedniej kadencji p. T. Łuczkowski będąc 

Sekretarzem wysyłał wniosek dotyczący utrzymania herbu Odrowąż. Wniosek 

został odrzucony. Przedstawiona radnym propozycja herbu św. Bartłomieja 

przerobiona została przez Powiat Opoczyński a decyzję w tym temacie podejmą 

radni.     

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

zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego można przedłużać termin 

rozpatrywania wniosków, które wpłynęły. Trzeba jednak ustosunkować się do 

nich. Co do rejestracji znaków towarowych, ta procedura może potrwać. Sama 

rejestracja znaku może zająć dłuższy czas, tym bardziej, że wymaga to 

opracowania graficznego, dostosowania do wymogów związanych z rejestracją 

znaków towarowych.  

Komisja odrzuciła wniosek radnego Jakuba Biernackiego w sprawie 

przeniesienia procedowania wniosku dot. herbu na następne posiedzenie 

Komisji Skarg z jednoczesnym przekierowaniem tematu na Komisję Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu, w celu odbycia szerszej dyskusji 

w tym temacie. 

Radny Kopera przeciw 

Radna Belica za  

Radny Biernacki za 

Radny Rożenek przeciw 

Głosowanie: za – 2, przeciw – 2, wstrz. – 0. 

Komisja przyjęła wniosek radnego Tomasza Kopery dotyczący wyrażenia 

zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez korpusówkę Jednostki 

Strzeleckiej, z dnia 27.01.2021r. Radny zaproponował,  aby wniosek uznać za 
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zasadny ze względu na patriotyczny charakter tej instytucji, działającej dla 

lokalnej społeczności.  

Radny Kopera za 

Radna Belica za 

Radny Rożenek za 

Radny Biernacki przeciw 

Głosowanie: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0. 

Ad.Pkt.7. 

Zapoznanie się z wnioskiem M.P. w sprawie wyrażenia zgody na 

używanie herbu Gminy Opoczno na produkowanych przez niego 

produktach, z dnia 10.03.2021r.  

Dokumentacja dotycząca wniosku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – zaznaczył, że wcześniej taka zgoda 

nie była udzielana, jeżeli produkty na których miał widnieć herb nie pochodziły z 

naszego regionu. Zaproponował, aby nie udzielać zgody na używanie herbu, 

ponieważ jest to komercyjne zadanie. Ponado, po złożeniu wniosku nie było 

kontaktu z wnioskodawcą.  

Andrzej Rożenek – radny – zgodził się z Zastępcą Burmistrza p. T. Łuczkowskim. 

stwierdził, iż zasadnym jest, aby w celach komercyjnych nie nadużywać herbu.   

Komisja przyjęła wniosek radnego Jakuba Biernackiego, który 

zaproponował, aby uznać wniosek p. M.P. w sprawie wyrażenia zgody na 

używanie herbu Gminy Opoczno na produkowanych przez niego produktach 

za bezzasadny.  

Radny Kopera wstrz. 

Radna Belica za  

Radny Biernacki za 

Radny Rożenek za 

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1.   

 Ponadto radny J. Biernacki prosi, aby Urząd Miejski przygotował 

informację, czy jest uregulowany stan prawny herbu Odrowąż na używanego 

na produktach sprzedawanych w Urzędzie Pocztowym w Opocznie.  

Komisja zapoznała się z wnioskiem M.P. w sprawie wyrażenia zgody 

na używanie herbu Gminy Opoczno na produkowanych przez niego 

produktach, z dnia 10.03.2021r. uznając go za bezzasadny. 
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Ad. Pkt.8.  

 Zapytania i wolne wnioski. 

Jakub Biernacki - radny – ponowił wniosek, aby temat herbu przenieść na 

kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 

Samorządu. Prosi aby temat znalazł się w planie pracy wspomnianej komisji 

(na kolejnym posiedzeniu).   

Radny Kopera przeciw 

Radna Belica za 

Radny Biernacki za 

Radny Rożenek wstrz.  

Głosowanie: za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 1 - wniosek uznano za zasadny. 

Magdalena Belica – radna – prosi o przygotowanie informacji ws. wynagrodzeń 

pracowników w MGOPS z podziałem na poszczególne działy, na dzień 31 marca 

br.  

Ad. pkt.9. 

  Zamknięcie posiedzenia. 

 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie 

komisji. Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia komisji 11.20. 

 

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

