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PROTOKÓŁ NR 4/13 

z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 24 kwietnia 2013r. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Barbara Wacławiak – Przewodnicząca 

Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad i poddała pod głosowanie. 

Komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 5 , przeciw - 0, wstrz. –0 . 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w marcu 2013r. 

2. Założenia organizacyjne dla funkcjonowania  oświaty w gminie w roku 

szkolnym 2013/14. 

3. Wypoczynek letni uczniów – finansowanie i stan przygotowań. 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.pkt.1. 

   Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2013r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji  Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury  Nr 3/13 z dnia 20 marca 2013 roku był wyłożony 

do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali 

obrad przed rozpoczęciem Komisji.  

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  

Wobec braku uwag Przewodnicząca  poddała pod głosowanie protokół  w wersji 

przedłożonej.  

Komisja głosami: za – 5,przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół  Nr 3/13 z 

dnia 20 marca 2013 rok. 

Ad.pkt.2. 

Założenia organizacyjne dla funkcjonowania  oświaty w gminie w roku 

szkolnym 2013/14. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Przedstawię Państwu podstawowe problemy, mamy zamknięty nabór do 

przeszkoli. Dyrektorzy mają kilka dni, żeby przedstawić organizację nowego 
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roku szkolnego. My wydaliśmy pewne wytyczne dotyczące wymiaru liczby 

godzin  biblioteki, pedagoga w ramach oszczędności. Innym istotnym faktem 

będzie decyzja co do przyszłości trzech szkół: w Dzielnej, Kruszewcu i Woli 

Załężnej. Uchwały  o zamiarze likwidacji zostały przesłane do Kuratora 

Oświaty, opinia Kuratora była negatywna. W tych szkołach zawiązały się 

Stowarzyszenia, które chcą prowadzić te szkoły. Do wczoraj został złożony 

wniosek przez Stowarzyszenie w Woli Załężnej, od strony formalnej to 

stowarzyszenie spełnia wymogi. Stowarzyszenie w Kruszewcu jest 

zarejestrowane w KRS i myślę, że też złożą wniosek. Będziemy przekazywali 

Radzie uchwały o przekazaniu tych szkół./załącznik nr 3/. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Kiedy może być uchwała o przekazaniu? W 

styczniu była uchwała o likwidacji, a rozmawialiśmy o przekazaniu, a nie 

likwidacji. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Tamte uchwały były o zamiarze likwidacji, na wypadek gdyby nie doszło do 

przekazania stowarzyszeniom. Przekazanie może być na tej sesji, będzie się to 

mogło odbyć pod koniec maja. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Dyskusja jeszcze trwa, czy te 

szkoły powinny być przekazane czy zlikwidowane.  Mamy więcej informacji 

jak to będzie odebrane poprzez poszczególne środowiska. Mamy informacje, ze 

środowiska nie zachwyciły się tym pomysłem. Nie przemówiło do rodziców, ze 

za każdym dzieckiem nie przyjdą pieniądze do danej placówki, nie idzie tam 10 

tysięcy złotych.  Są środowiska w których 50% dzieci nie trafia do szkół 

macierzystych.  Czy założone  stowarzyszenie zostanie dobrze odebrane przez 

środowisko? Przed Radą będzie bardzo poważna decyzja przed ruchem podjęcia 

uchwały o przekazaniu szkół do prowadzenia stowarzyszeniom. Czekają nas 

dwa konkursy na dyrektorów szkół. Kadencja Pani dyrektor w Kruszewcu 

kończy się w dniu 31 września. 

Krzysztof Gross – radny- Obracamy się wokół szkolnictwa, czy szukamy 

oszczędności dalej, gdzie będziemy tych pieniążków szukać? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Szczegółowo nie odpowiem, 

ale oszczędności są prowadzone w innych dziedzinach, a dlaczego o oświacie 

się mówi, bo jest popularna. Pieniądze, które będą zaoszczędzone zostaną w 

oświacie. Jeżeli zaoszczędzimy to powstaną nowe place zabaw. Potrzebne nam 
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jest 50 %  środków własnych na program „Radosna Szkoła”. Oszczędności        

w oświacie zastana wykorzystane w innej formie.  

Procent dzieci zgłoszonych do oddziału pierwszego nie przekracza 50%. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Wieś przegrywa z miastem, nie ma 

możliwości przyjmowania czterolatków do  przedszkoli. Przyjmują do 

przedszkoli w mieście i tam zostają.  

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Panie radny, każdy wie, że 

poziom rozwoju psychicznego wiąże się z wiekiem dziecka. Czym kierują się 

rodzice, że czterolatki są w przedszkolu, a nie w szkole?  Proces dydaktyczny 

wiąże się z pracą odpowiednimi pomocami, inne pomoce dla 4-latka, a inne dla 

5-6-latka. Można zniechęcić dziecko 4-letnie do szkoły. 

Janina Piekielnik- MKPOiW NSZZ Solidarność- Jakie skutki kadrowe 

wywołają zmiany? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Do 30 kwietnia składane są 

arkusze organizacyjne, po tym terminie odpowiem  szczegółowo. 

Janina Piekielnik- MKPOiW NSZZ Solidarność- Proszę o szczerość, 

konsultacje już były z arkuszami organizacyjnymi. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Ja 

prosiłem o konsultacje, stad tez wcześniej prosiliśmy o spotkania. Czy będą 

poważne zmiany kadrowe, jeżeli liczba godzin zmniejszy się z 12 na 9 , to nie 

będzie zwolnień. Tę informację będziemy mieli po złożeniu arkusza 

organizacyjnego. 

Janina Piekielnik- MKPOiW NSZZ Solidarność- Związki są przygotowane jakie 

będą skutki.  

Anna Beeger- ZNP Oddział Opoczno- Zmniejszono godziny biblioteki               

w Bukowcu Opoczyńskim z 15 na 7, w Kruszewcu z 9 na 3, w Libiszowie z 15 

na 7, w Mroczkowie Gościnnym z 30 na 11, w Wygnanowie z 7 na 6. Godziny 

pedagoga szkolnego zmniejszyły się w Bielowicach było 10- nie będzie             

w ogóle, w Libiszowie i Bukowcu opoczyńskim też nie będzie, w Mroczkowie    

z 10 godzin na 6, w Wygnanowie zwiększono z 3 na 7, w ZSS nr 2 z 2 etatów 

został jeden, w ZSS nr 3 z 1,5 etatu został 1 etat.  Zmniejszyły się także godziny 

świetlicy.  
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Janina Piekielnik- MKPOiW NSZZ Solidarność- Jak się chce to informacje 

można podać. Bardzo przykro środowisku, ze oświatą zajmują się nauczyciele, 

w osobie Pana Burmistrza i Pana Naczelnika, doskonale jest im znana wiedza 

pedagogiczna. Niezrozumiałe jest dla nas  likwidacja godzin świetlicy                  

i pedagoga w szkołach. W nauczaniu wczesnoszkolnym powinien być pedagog, 

a w gimnazjum doradca zawodowy. Dyrektor bez świetlicy i pedagoga co może 

sam zrobić, powinniśmy się rozwijać. Zadania statutowe szkół nie mogą być 

realizowane. Środowisko jest zbulwersowane, nie można szukać oszczędności 

np. w kierownictwie? Państwo powinni wspierać, a nie niszczyć. 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Z moich obserwacji wynika, że 

niektóre szkoły traktowane są w szczególny sposób. Jeden dyrektor zarabia 100 

tysięcy rocznie, a nie ma nawet 1 godziny dydaktycznej. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Dziękuję za cenne uwagi. Chcielibyśmy przeznaczyć więcej pieniędzy na 

oświatę , wydatki rosną. Na wielu komisjach i sesjach zastanawialiśmy się nad 

tym, czy możemy doprowadzić do lepszego wykorzystania środków                     

i przeznaczyć na rozwój szkół. Nasze działania dążyły do zmniejszenia dodatku 

mieszkaniowego i tez te pieniądze lepiej wykorzystamy. Żadna biblioteka 

szkolna nie została zlikwidowana. Pedagog szkolny był uzupełnieniem etatu      

w niektórych przypadkach. 

Janina Piekielnik- MKPOiW NSZZ Solidarność- Mówmy o faktach. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Chcielibyśmy, żeby pedagog szkolny był zatrudniony we wszystkich szkołach. 

W gminie powinny być utrzymane etaty pedagogów. Świetlice  szkolne nie są 

po to tylko, żeby dzieci bez opieki nie latały, godziny świetlicy nie tylko temu 

służą, aby zająć czas. Nie jestem w stanie powiedzieć jakie skutki kadrowe 

przyniesie zmniejszenie liczby godzin. Mówicie Państwo, że w ZSS nr 2 były  2 

etaty, a teraz jeden, wracamy do stanu poprzedniego. Co do wynagrodzenia 

dyrektorów, od lat dodatki funkcyjne są ustalone. My z tego miejsca nie 

możemy kierować dyrektorami, wszystko spoczywa na nich. Szukanie 

oszczędności nie spowoduje widocznych skutków. Padł zarzut, że niektóre 

szkoły są lepiej traktowane, może to jest kwestia umiejętności dyrektora, że jest 

lepiej traktowany, że potrafi z gminy pozyskać dodatkowe środki. My chcemy, 

aby wszyscy byli traktowani jednakowo.  
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Krzysztof Gross- radny- 150 godzin będzie mniej, czy wiemy jakie to 

oszczędności przyniesie? 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Etat 

nauczyciela wynosi 18 godzin i kosztuje od 50 do 60 tysięcy rocznie.  Brakuje 

nam 350 tysięcy na  place zabaw, dlatego szukamy oszczędności. Ja również 

mówię o stypendiach szkolnych, nie mamy tego systemu. Zadań jest bardzo 

dużo, chcemy poprawić warunki dowozu do szkół. 

Wojciech Grochulski- Związki Zawodowe- Dlaczego priorytetem było zabrać 

dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, a nie dodatek funkcyjny dla dyrektora? 

Urząd Miejski nie dotknął  dodatku funkcyjnego dla dyrektorów. 

Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna- Proponowałbym trochę inne 

spojrzenie na niektóre zagadnienia. Jeśli chodzi o godziny biblioteki i pedagoga, 

to nastąpiło ujednolicenie, żeby nie było możliwości uzupełniania etatu. 

Odnośnie dodatku funkcyjnego, regulamin w Gminie Opoczno reguluje 

wysokość dodatku funkcyjnego, są to dodatki na okres 1 roku.  Jaka będzie 

kolejna decyzja, trudno powiedzieć. W roku 2000 wszedł regulamin, nie 

możemy tej decyzji negować. 

Janina Piekielnik- MKPOiW NSZZ Solidarność- Uważamy, że te wzory nie do 

końca zostały dostosowane do warunków struktury oświaty. Nie kwestionujemy 

tego, tylko tkwią tam błędy. Szkoda, że nie było konsultacji, cele byłyby 

spełnione.  Usłyszałam, że jest potrzebne 350 tysięcy przyszkolne ogródki 

dydaktyczne, to trzeba zlikwidować bibliotekę i pedagoga? Czy zatrudnienie w 

Wydziale Oświaty nie jest zbyt duże?  

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Uchwała dotycząca dodatku  mieszkaniowego została opublikowana w dniu 

wczorajszym, wejdzie w życie od dnia 1 czerwca.   Mówiłem o placach zabaw , 

a nie o ogródkach, s to różne rzeczy. Nasze potrzeby nie ograniczają się do 

trzech placów zabaw w tym roku.  

Wiesław Wołkiewicz- radny- Kwota 300tysiecy, na każdy plac zabaw 100 

tysięcy, jest to duża suma. W innych gminach buduje się świetlice za 300 

tysięcy, a u nas za 800 tysięcy. Te place zabaw są drogie. Ile tych urządzeń jest 

tam postawione, jak to wygląda? 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Zgadzam się z przedmówca.  

Jeśli chodzi o podstawówki, to parę godzin pedagoga tez jest ważne.  Widziałem 
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te place zabaw, nie imponują mi, za granicą lepiej funkcjonują. Wysoka cenę 

powodują certyfikaty, które są drogie. Priorytetem w tej sytuacji powinno być 

odstąpienie od placów zabaw, a utrzymanie etatów.  

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Te 

place zabaw są drogie, maja powierzchnię 240m² i 500m², planujemy 4 place 

zabaw, 2 duże i 2 małe. Cena  wynika z przetargu. Place zabaw musza być 

bezpieczne, muszą mieć odpowiednie materiały, przepisy  to określają. 

Urządzeń ma odpowiednio co do powierzchni i ceny. Czy są potrzebne, czy nie, 

nie narzucaliśmy tego szkołom. Dyrektorzy złożyli wnioski i my to realizujemy. 

Inicjatywa wyszła od dyrektorów szkół. 

Krzysztof Gross- radny- Ja mówię „nie” dla placów zabaw. Szkoła to nie jest 

ekonomia, możemy rozłożyć to na dwa lata, teraz nie mamy tych pieniędzy. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Dzieci przechodzą z przedszkoli 

do szkół, musza mieć odpowiednie warunki. Szkoły miały być przygotowane do 

pięciolatków, miały być place zabaw.  

Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna- Pan Gross ma niepełne 

informacje, place zabaw to program rządowy przy udziale samorządów. Skąd 

się biorą kwoty 100 tysięcy na jeden plac zabaw, to są kalkulacje rządowe i to 

nie jest nasz wymysł. Naszym grzechem jest to, że uszanowaliśmy wnioski 

dyrektorów szkół. Wracając do biblioteki w szkole, w rządzie toczy się dyskusja 

o wyprowadzeniu bibliotek ze szkół, maja być obsługiwane przez bibliotekę 

publiczną. 

Janina Piekielnik- MKPOiW NSZZ Solidarność- Czy Pan Burmistrz złagodzi te 

wytyczne, tzn. Przywróci pedagogów do szkół podstawowych? O świetlicach 

nie mówimy, my to rozumiemy. Na ostatniej sesji i komisji usłyszeliśmy 

deklarację, że w szkołach, które zostaną przekazane nauczyciele nie utracą 

pracy, jakie podjęto działania, żeby to zrobić? 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Niestety wszystkie pomysły rząd 

przekazuje na samorząd bez pokrycia finansowego. Będzie coraz więcej 

problemów, bo dzieci ubywa. 

Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna- Burmistrz przedstawił 

dyrektorom wytyczne do arkusza organizacyjnego na rok szkolny2013/2014. 

Jeżeli komisja resortowa wypracuje inny wniosek, to wtedy Burmistrz podejmie 

odrębna decyzję. Jeśli chodzi o drugie pytanie, ta ja nie kojarzę zapewnienia, że 
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nauczyciele będą mieli zatrudnienie gdziekolwiek. Ideą szkoły społecznej jest 

to, że nauczyciel będzie pracował więcej.  Dyrektorzy szkół będą podejmować 

decyzję o zatrudnieniu, Gmina nie zapewni nauczycielom zatrudnienia, nie ma 

żadnej gwarancji. 

Anna Beeger- ZNP Oddział Opoczno- Były takie obietnice na komisji i sesji, że 

będą szukane miejsca pracy, a później dyrektorzy byli postawieni pod ścianą. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Ja mam prośbę, my nie posiadamy wielu 

informacji, proszę o zestawienie kadry pedagogicznej . Związki Zawodowe 

maja taka informacje, a my nie, w oparciu o co formułować wnioski. To, że 

pewne kroki zostały podjęte  w celu uzyskania standardów, to dobrze. Pewne 

godziny zwiększały się nie do końca wiadomo na jakiej zasadzie, potrzebne były 

pewne wytyczne. Jak wyglądał podział godzin dla pedagogów po utworzeniu się 

gimnazjów? Ile jest dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu na wsi? 

Zmniejszenie liczby godzin świetlic wymaga uzasadnienia. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Te informacje maja być 

przygotowane na komisję czerwcowa, czy sesję? 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Ja kieruję tę prośbę do Pana Naczelnika. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Panie Naczelniku proszę na sesję 

przygotować materiały, proszę o porównanie z dwóch lat. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  

Przygotuje na sesję. 

Janina Piekielnik- MKPOiW NSZZ Solidarność- Proszę się jeszcze zastanowić 

nad etatem pedagoga, dzieci w szkołach musza być diagnozowane, należy 

pracować z tymi dziećmi. Szkoda, że dziś jest posiedzenie komisji, w niektórych 

szkołach są egzaminy gimnazjalne, dyrektorzy nie mogli przyjść i uczestniczyć 

w dyskusji. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Komisja zawsze jest w środę, na 

wniosek dyrektorów. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Nie rozumiem dlaczego te szkoły społeczne 

nie mogą być przekazane od dnia 1 września. My zaplanowaliśmy świetlice od 

godziny 13.00 do 16.00, bo kilka mam zażyczyło sobie. W obecnych realiach 

nie będzie tej świetlicy, większość dzieci odejdzie do Opoczna. 



8 
 

Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna- Przekazanie szkoły może się 

odbyć po upływie 6 miesięcy. Jeżeli przekazanie będzie od 1 czerwca, to 1 

grudnia szkoła będzie mogła być przekazana. Jeżeli środowisko nie chce tej 

szkoły, to nie uszczęśliwiajmy ich na siłę. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Dopłacamy do oświaty 4 czy 5 milionów, 

Gminy na to nie stać. Odczuwamy to , ciężko jest cokolwiek uzyskać dla danej 

społeczności. W jakim kierunku iść, jest dużo zobowiązań wynikających z 

decyzji podjętych przez poprzednie Rady, my odczuwamy skutki tego. Na ile 

Gminę stać, aby kolejne Rady nie spłacały zobowiązań? Będzie budżet, znów 

widzę 1 milion na świetlicę, znów się Miedzna pojawia. Ponad 3 miliony 

odsetek Gmina płaci od kredytu. Jeżeli mamy szukać oszczędności , to nie tylko 

w oświacie, niech każdy ponosi koszty. Panie Mieczysławie Wojciechowski i 

Panie Wołkiewicz nie róbcie szkół społecznych , forsujcie szkoły filialne. 

Przekształcając w szkoły filialne można zaoszczędzić 100 tysięcy złotych. 

Myśmy w tej kadencji w oświacie dość dużo zrobili.  W szkołach są stypendia 

socjalne, funkcjonują takie rzeczy. Pedagodzy wycofani są ze szkół 

podstawowych, a zostają w liceum,  nie powinniśmy realizować nie naszego 

zadania. 

Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna-  Z całą sympatia do Pana 

Grzegorza Wołąkiewicza, w 1997  roku Rada Gminy świadomie podjęła 

uchwałę o utworzeniu liceum w ZSS nr 1. Licea były wtedy przepełnione. Przez 

16 lat to  liceum ugruntowało swoja opozycję, znajduje się na 164 miejscu pod 

względem wyników maturalnych. Samodzielnie finansuje się z subwencji. Teraz 

mamy tak dobre liceum, to słyszymy głosy- oddajmy go, każdy chętnie go 

weźmie. Postarajmy się widzieć plusy tego, ze podjęliśmy trud zakończony 

sukcesem. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-   

Panie Grzegorzu odniosę się do cennych uwag, nie będzie oszczędności  100 

tysięcy złotych na szkołach filialnych, zmiana dyrektora na kierownika, to nie 

przyniesie oszczędności. Są stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów       

w trudnej sytuacji finansowej. Ja mówiłem o stypendiach za osiągnięcia w nauce 

i sporcie, powinny takie być.  Jeśli chodzi o pedagoga w liceum i gimnazjum, 

będzie on na świetlicy pomagał. Uznałem, że nie stać nas na pedagoga w 

szkołach podstawowych.  
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Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Stypendia są o charakterze socjalnym, z ŁUW 

otrzymujemy 80%, gmina dokłada 20%. Zadłużenie Gminy jest duże, wynosi 

60%. Przyczyniły się do tego inwestycje z udziałem środków unijnych, 

najwięcej kosztowała nas budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. 

Ewa Róg- radna- Panie Grzegorzu Pana wypowiedź była niepoważna, Pan 

ponosi skutki z poprzedniej kadencji i Pan tez wtedy głosował. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Kiedy były fundusze unijne nie byłem radnym, 

absolutnie się z tym nie zgadzam. Odniosę się do stypendiów, jak by na to nie 

patrzeć pewna forma stypendiów funkcjonuje. W szkole podstawowej bardziej 

potrzebni są pedagodzy, w średniej szkole młodzież jest bardziej 

odpowiedzialna. Upieram się co do filii, na każdej z tych szkół można 

zaoszczędzić 30 tysięcy złotych.  

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Proszę wrócić do tematu, temat 

filii był już przerabiany. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- To jest na temat, jesteśmy w punkcie  - 

Założenia organizacyjne dla funkcjonowania  oświaty w gminie w roku 

szkolnym 2013/14.  Czy jest prawdą , że w Woli Załężnej zostanie wybudowany 

obiekt przy szkole w zamian za zgodę na szkołę społeczną? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Jest projekt budowy świetlicy wraz z budynkiem 

przy szkole. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Dyrektorzy tych trzech szkół zostali postawieni 

pod ścianą, do woli Gmina dokłada 38 tysięcy złotych, a dodatek funkcyjny 

pewnego dyrektora wynosi 37 tysięcy złotych rocznie.  Z ustaleń z Panem 

Burmistrzem wynika, ze jeżeli szkoła społeczna będzie to budowa świetlicy 

wraz  z pomieszczeniem  przy szkole będzie realizowana. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  

Rzeczywiście korzystanie ze środków unijnych przyczyniło się do zadłużenia 

Gminy, były środki, był czas inwestowania, trzeba to było wykorzystać. Nie 

zgadzam się ze stwierdzeniem, że dyrektorzy szkół zostali postawieni pod 

murem.  My założyliśmy , że jedno stowarzyszenie będzie prowadziło te trzy 

szkoły, jeśli  będą trzy stowarzyszenia to będzie trudniejsze. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Temat jest bardzo obszerny, 

proszę krótko i na temat. 
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Mieczysław Wojciechowski- radny- Boli mnie to, ze wprowadzono mnie w 

błąd, że filie szkół nie przyniosą oszczędności. Małe szkoły nie będą mogły się 

same sfinansować. Czy mogę otrzymać zapewnienie od Pana Burmistrza, że 

jeżeli te trzy szkoły społeczne nie będą się w stanie same sfinansować, to będą 

przekształcone w filie. 

Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna-   Jeżeli komisja taki wniosek 

przegłosuje to weźmiemy to pod uwagę. Szkoły będą przekazane do 

prowadzenia przez inny organ, za pół roku ten organ zgłosi potrzebę powrotu 

tych szkół do Gminy, będzie to  czerwiec, Rada nie będzie mogła możliwości 

podjęcia innej decyzji. Być może kolejna Rada wróci do tej decyzji. 

Rafał  Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji-  Czy były ustalenia                     

z Dyrektorami szkół? 

Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna- Nie, było spotkanie                 

z Burmistrzem Wieruszewskim.  

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  

Rada może likwidować szkoły, przekształcić lub przekazać. Nie można mówić    

o złej woli Gminy, Gmina realizuje zadania i przekazuje pieniądze. 

Rafał  Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Kończmy dyskusję, proszę       

o końcowe głosy. 

Ewa Bolarczyk- Dyrektor  SP w Kruszewcu- Zostaliśmy postawieni  pod 

murem, wszyscy obiecywali pomoc, dalej nie wiemy na czym stoimy. Nie 

wiemy kiedy decydować o zatrudnieniu. Jeśli na ogródki dydaktyczne 

przeznacza się 700 tysięcy złotych, to czym jest 38 tysięcy, które Gmina 

dokłada do naszej szkoły? Wszyscy jesteśmy w ogromnym stresie, rodzice nie 

wiedzą na czym stoją. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-   Te 

terminy określone są w ustawie o oświacie. W Pani przypadku byłoby to od 1 

grudnia, normalnie obowiązuje Kodeks Pracy. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Jeżeli chodzi o sprawy 

zatrudnienia, to proszę omówić to po posiedzeniu Komisji. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Stawiam wniosek: Jeżeli szkoły społeczne 

ze względów finansowych nie będą mogły funkcjonować, to żeby były 

przekształcone w filie. 
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Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-   Tak 

postawiony wniosek jest tylko droga do przekształcenia szkoły filię. Nie 

decydujmy teraz co będzie. 

Krzysztof Gross- radny- Powinniśmy przeanalizować jeszcze raz konkretne 

dane. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Wrócimy do tematu na koniec 

czerwca. 

Janina Piekielnik- MKPOiW NSZZ Solidarność- W czerwcu to jest już po roku 

kadrowym. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Temat wróci na sesję. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek radnego 

Mieczysława Wojciechowskiego - Jeżeli szkoły społeczne ze względów 

finansowych nie będą mogły funkcjonować, to żeby były przekształcone w filie. 

Komisja głosami:za-4, przeciw-2, wstrz-1 pozytywnie zaopiniowała wniosek 

radnego Mieczysława Wojciechowskiego - Jeżeli szkoły społeczne ze 

względów finansowych nie będą mogły funkcjonować, to żeby były 

przekształcone w filie.  

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Wnioskuję  o wskazanie przez Pana Burmistrza 

obszarów, gdzie i w jaki sposób można znaleźć oszczędności w gminie. 

Komisja głosami: za-5, przeciw-0,wstrz-1 pozytywnie zaopiniowała wniosek 

o wskazanie przez Pana Burmistrza obszarów, gdzie i w jaki sposób można 

znaleźć oszczędności w gminie zgłoszony przez radnego Grzegorza 

Wołąkiewicza. 

Przewodnicząca Komisji ogłosiła 10 minut przerwy.  

Po przerwie.  

 

Ad. pkt.4 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

 Informacja z funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Opocznie. 

Jerzy Filipecki- Dyrektor SPZOZ Opoczno- Długo się przysłuchiwałem, 

problemy są podobne jak w oświacie, Ministerstwo narzuca obowiązki, ale nie 
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daje na to pieniędzy. Na temat służby zdrowia można wiele mówić, mniej 

więcej wiecie jak funkcjonuje  i proszę o konkretne pytania.  ./załącznik nr 4/. 

 

Rafał  Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Obszar  na terenie szpitala 

można by wykorzystać na parking . 

 

Jerzy Filipecki- Dyrektor SPZOZ Opoczno- Będzie budowana nowa ulica i 

szpital odda część gruntów  na parking. Będą budowane banery 

dźwiękoszczelne, hałas nie będzie przeszkadzał chorym.  Ludzie nie mogą 

parkować na drogach ewakuacyjnych przy szpitalu, Straż Pożarna ma duże 

zastrzeżenia.  

 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Jak tam finanse szpitalne? 

Jerzy Filipecki- Dyrektor SPZOZ Opoczno- Budżet  mamy zakończony, szpitale 

borykają się z problemami finansowymi. W tym roku utraciliśmy pogotowie, 

odeszło 30 pracowników, oczywiście maja 3 miesięczną odprawę. Oficjalnie 

wypracowaliśmy zysk. Kontraktów nie zwiększymy, od 3 lat kontrakty stoją, od 

4 lat pracownicy nie dostali podwyżki.  Wprowadzony został system 

elektronicznej rejestracji chorych, ten system nie współgra z innymi systemami. 

Każdego dnia trzeba sprawdzać, czy chory jest ubezpieczony.  

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Słyszałam, że NFZ ma się 

wycofać z tego systemu. 

Jerzy Filipecki- Dyrektor SPZOZ Opoczno- Do NFZ wpłynęło dużo skarg, 

dochodzenie jest prowadzone. 

Krzysztof Gross- radny- Czy ze strony szpitala zostało wszystko zrobione, żeby 

wygrać przetarg na pogotowie? 

Jerzy Filipecki- Dyrektor SPZOZ Opoczno- Szpital miał jednego specjalistę 

medycyny ratunkowej, a Falk miał samych specjalistów, i to właśnie 

przeważyło.  

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Odnośnie Falku, nie działa to 

sprawnie, często się zdarza , że nie ma lekarza, są tylko ratownicy. 
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Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2013. 

Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu SSiOL- Omówiła przedstawiony 

materiał /załącznik nr 5/. Dodatkowo MDK organizuje półkolonie – 

ekologiczne. 

Rafał  Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- To jest projekt i  MDK otrzyma 

na to pieniądze? 

Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu SSiOL- Z ŁUW otrzyma 16 tysięcy, 

resztę chcą z Gminy, jeśli nie otrzymają to zbiorą opłatę. 

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym  uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich – ocena. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że radni zapoznali się z materiałem na 

dany temat/załącznik nr 6/. 

Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że radni zapoznali się z materiałem na 

dany temat/załącznik nr 7/. 

Funkcjonowanie  Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Zadania OPS wykonywane są poprzez 

poszczególne działy, aby skorzystać z pomocy należy spełniać określone 

warunki /załącznik nr 8/. 

Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Omówiła przedstawiony materiał. Zwróciła 

uwagę, ze coraz mniej osób korzysta z pomocy, a bezrobocie wzrasta. 

/załącznik nr 9/. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Od jakiej kwoty można uzyskać stypendium 

szkolne? 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Kryterium dochodowe wynosi 456zł na 

osobę w rodzinie. Stypendium jest dwa razy w roku, rodzina musi się z tego 

rozliczyć na podstawie faktur. 
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Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno 

na lata 2013 – 2015. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Przedstawiła projekt uchwały/załącznik nr 

10/. Głównym założeniem Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia 

dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych 

funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienia pomocy w opiece i 

wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować 

będą się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy 

dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczna, w celu  odzyskania 

przez nią funkcji opiekuńczych. Ustawa mówi , żeby przydzielić asystenta 

rodziny, tylko rodzina musi wyrazić zgodę. Chcemy zatrudnić jeszcze 2 

asystentów. 

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

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2013 – 2015. 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 

– 2029. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11/. 

Wiesław Wołkiewicz -radny- Inwestycja  w Miedznej Murowanej miała być 

wykreślona. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Ale w kolejnych latach jest, aby wykreślić 

należy  podjąć uchwałę o zaniechaniu inwestycji. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Proszę to szczegółowo pokazywać. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Nie można inaczej zapisać, jest do tego 

odpowiedni program. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Proszę o rozbicie inwestycji, budowa 

świetlic, kiedy i która świetlica będzie budowana, za ile? Czy wpłynął wniosek 

od OSP z  Libiszowa do Gminy? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy –  Proponuję wrócić do uchwały z grudnia 

2012r., tam wszystko jest wyszczególnione. 
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Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Świetlica i siedziba OSP mogą się mieścić w 

jednym budynku. Nie zgadzam się z wydatkami na rozbudowę OSP Kraszków. 

W tym roku zaniechaliśmy budowy dróg na wsi, do których jest 50% 

dofinansowania, nie mamy wkładu własnego.  

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Takie dyskusje powinny być w momencie 

wprowadzenia inwestycji. 

Rafał  Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Powinniśmy szukać 

oszczędności w inwestycjach. 

Wiesław Wojkiewicz- radny-  Rozbudowując świetlicę zaczynamy budować 

domy weselne, dobudujmy tam tylko kilka łazienek, co będzie kosztowało 30 

tysięcy, a nie milion. Jesteśmy w koalicjo i starajmy się głupot nie popierać. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-   W woli Załężnej tez będzie 

budowana świetlica.  

Wiesław Wojkiewicz- radny-  Nawiąże  do swoich mieszkańców, KGW 

reprezentują te Gminę w całej Polsce, a nie maja się gdzie spotkać. Z pieniędzy 

przeznaczonych na Kraśnicę powstałyby 3 budynki, nie szukalibyśmy 

pieniędzy. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-   Świetlica w Kraśnicy powinna 

mieć ośrodek zdrowia, aby pomieszczenia były wykorzystane. To radni podjęli 

decyzje o budowie świetlicy. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029. 

c ) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 12/. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny-  Odnośnie „Akcji Zima”, wieś powinna być 

wyłączona z przetargu. PGK powinno odśnieżać miasto, a wieś powinna 

odśnieżana być przez OSP.  

Rafał  Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Już pytałem o ten temat, bo 

samochody OSP, gdyby były przystosowane do odśnieżania, to mogłyby 

odśnieżać wieś.  

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

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 

d)  stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań                       

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM i ZP- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 13/. 
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Opoczno. 

e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między 

ulicami: Waryńskiego, 17 – go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą 

administracyjną miasta od strony południowo – wschodniej. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM i ZP- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 14/. 

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

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 

położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 – go Stycznia, rzeką 

Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo – 

wschodniej. 

f) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 2 kwietnia 

2013r. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 15/. Rada Miejska po raz kolejny rozpatruje te skargi. 

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

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza 

Podlewskich z dnia 2 kwietnia 2013r. 

g) uchylenia uchwały Nr XIX/170/12 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie 

wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z inicjatywą o złożenie wniosku 

do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o 

nadanie pośmiertnego odznaczenia państwowego dla Stanisława Albina 

Kowalskiego. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 16/. Przekażemy tę sprawę do Zarządu Powiatu. 

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

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/170/12 z dnia 22 

czerwca 2012r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego                     

z inicjatywą o złożenie wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisława Komorowskiego o nadanie pośmiertnego odznaczenia 

państwowego dla Stanisława Albina Kowalskiego. 
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h) ustalenia zasad przyznawania  i wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

podróży  służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 17/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania  i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży  

służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKM i OŚ-  Na sesji Rady Miejskiej 

przedstawię nową uchwałę dotyczącą regulaminu utrzymania czystości.  

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Otrzymaliśmy także pismo od 

Pana Włodzimierza Lachowskiego/  załącznik nr 18/. 

 

Ad.pkt.5. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Proszę o informacje ile jest zapisanych 

dzieci w klasach czwartych?  Ile osób jest zatrudnionych na pracach 

interwencyjnych? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKM i OŚ-  Średnio jest  

zatrudnionych ok. 25 osób, zależy do miesiąca.  

Mieczysław Wojciechowski- radny- Cena biletów MPK jest za duża z bloków 

PKP. 

Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna- Proszę złożyć wniosek na 

piśmie do Burmistrza. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- OSP powinna odśnieżać drogi na wsi. 

Radni otrzymali również informacje na temat średniego wynagrodzenia 

pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr  20/. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczą zakończyła posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 9.00-12.45. 

                                                                   Przewodnicząca Komisji Zdrowia,            

                                                                    Opieki Społecznej, 

                                                                                        Oświaty, Kultury 

                                                                         

                                                                                    Barbara Wacławiak 

 

Protokołowała:                                                            

Bogumiła Kucharska 
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