PROTOKÓŁ NR 1/13
z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
w dniu 28 stycznia 2013r.

Posiedzeniu komisji przewodniczył Paweł Baran – Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie porządek obrad.
Komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 6 , przeciw - 0, wstrz. –0 .
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2012r.
2. Straż Miejska – zasady funkcjonowania oraz efekty pracy.
3. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno
4. Informacja z prowadzonej Akcji Zima.
5. Perspektywa finansowa w oświacie na rok 2013.
6. Sprawozdanie z prac komisji w roku 2012.
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
8. Zapytania i wolne wnioski.

Ad.pkt.1
Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2012r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 13/12 z dnia 17
grudnia 2012r. roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak
również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 13/12 z dnia 17 grudnia 2012r.
Ad.pkt.2
Straż Miejska – zasady funkcjonowania oraz efekty pracy.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Omówił
wcześnie złożone sprawozdanie, które radni otrzymali jako materiały sesyjne.
/załącznik nr 3/.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Kto zajmuje się monitoringiem od
października?
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Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Decyzja
Burmistrza nie będzie bezpośredniego monitorowania, jest tylko nagrywanie.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Czy są wnioski kierowania spraw do
sądu, z tytułu braku opłaty za parkowanie?
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Nie było
większych problemów, strażnicy monitorują strefę płatnego parkowania, w
kilku przypadkach skończyło się na pouczeniu.
Andrzej Kopania- Prezes MPK- Proszę zwrócić uwagę na parkujące samochody
na zatokach autobusowych, doszło już do dwóch kolizji. Proszę , aby patrol
Straży Miejskiej zwrócił na to uwagę.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Czy są to zatoki
autobusowe na ulicy Biernackiego?
Andrzej Kopania- Prezes MPK- Na ulicy Westerplatte.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Policja powinna
zająć się tym problemem, maja więcej patroli, my mamy jeden samochód ale
przekażę, aby Strażnicy Miejscy zwrócili na to uwagę.
Komisja przyjęła do wiadomości informację : Straż Miejska – zasady
funkcjonowania oraz efekty pracy.
Ad.pkt.3
Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił informacje na
temat czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno /załącznik nr 4/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację : Czystość i porządek na terenie
Gminy Opoczno.
Ad.pkt.4
Informacja z prowadzonej Akcji Zima.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- poinformowała radnych z
prowadzonej Akcji Zima./załącznik nr 5/.Zwróciła problem na zaparkowane
samochody, które przeszkadzają przy odśnieżaniu.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Jak wygląda zabezpieczenie finansowe
jeśli chodzi o odśnieżanie, czy wystarczy do końca zimy?
Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- Środki są zabezpieczone,
powinno wystarczyć.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Mam prośbę o odśnieżanie Osiedla
Milenijnego z rana , kiedy ludzie musza wyjechać do pracy.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- Osiedle jest odśnieżane
codziennie, mamy tam problem z terenem, jest pagórkowaty i nierówny.
Alicja Szczepaniak –radna-Proszę, aby na ulicy Wyszyńskiego umieścić znak
zakazu parkowania, ponieważ ulica jest wąska, a samochody zaparkowane są
po dwóch stronach, co uniemożliwia przejazd i w miesiącach zimowych
odśnieżanie.
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Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- Mamy tam problem z
przejazdem pługa, wszędzie zaparkowane są samochody.
Komisja przyjęła do wiadomości informację z prowadzonej Akcji Zima.
Ad.pkt.5
Perspektywa finansowa w oświacie na rok 2013.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichPoinformował o trudnej sytuacji finansowej w oświacie na rok 2013/ załącznik
nr 6/. Starałem się Państwu jak najwięcej przekazać w przekazanych
materiałach, w dalszej części przedstawiłem perspektywę. Z informacji wynika,
że Gmina w 2013 roku będzie musiała dołożyć 4 miliony 400 tysięcy do
oświaty. Jednym z rozwiązań jest przekazanie niektórych szkół podstawowych
dla stowarzyszeń .
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Nie rozumiem sumy jaką dokłada
gmina do gimnazjów, są duże różnice pomiędzy Gimnazjum nr 3, a Gimnazjum
nr 1. Z czego to wynika?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Jeśli chodzi o te dane, to duża różnica
wynika z większej liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym w
Gimnazjum nr 3 niż w Gimnazjum nr 1.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Co różni ZSS nr 3, że jest tak dużo
nauczania indywidualnego, od innych szkół?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Wyjaśnię, jeżeli rodzice dziecka złożą
wniosek do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej , a ta wyda orzeczenie o
nauczaniu indywidualnym to dyrektor ma obowiązek zapewnić dziecku
nauczanie indywidualne.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Czy ta suma jaką dokłada gmina do
Gimnazjum nr 3 wynika z kosztów ponoszonych za nauczanie indywidualne
ucznia?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Nauczanie indywidualne to ogromne
koszty dla gminy.
Alicja Szczepaniak- radna- To rodzic najpierw idzie do Poradni
Psychologicznej, dziwie się że tyle jest dzieci chorych. Śmiem twierdzić , że jest
to naciągane.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Nie możemy stwierdzić, że to są
przypadki naciągania. Natomiast wiem, że jest duża inicjatywa nauczycieli, aby
zgłaszać dzieci do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. My nie możemy
odmówić dziecku z orzeczeniem nauczania indywidualnego.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Czy inaczej płaci się za nauczanie
indywidualne?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Są to godziny nadliczbowe.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Znaleźli sobie sposób na godziny
nadliczbowe.
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Jadwiga Figura- radna- Pani Dyrektor Poradni na Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu , Handluj i Usług powiedziała , że jest to duży
problem, ale tych orzeczeń nie można kwestionować.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Dla mnie jest niezrozumiałe, że małe
szkoły są nieopłacalne i duże też przynoszą straty.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichProszę nie mówić, że szkoła nie przynosi straty.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Niektóre szkoły są na plusie. Jaki sens
jest w niewielkich szkołach?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- O różnicy tych sum podanych Ne
decyduje subwencja, czy koszt prowadzenia szkoły, w szkołach podstawowych
w Bielowicach i Ogonowicach jest dobre oblężenie w oddziałach, od 16 do 21
osób w oddziałach, oddziały finansują się subwencją. W ZSS nr 3 nauczaniem
indywidualnym objętych było 28 uczniów co daje sumę 517.621zł.
Finansowanie nauczania indywidualnego stanowi 50% kosztów jakie gmina
dokłada do oświaty.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Czy były rozmowy z nauczycielami?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Organ prowadzący ma ograniczone
możliwości, Pani Dyrektor ma przypominane o tej sytuacji.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Jak kształtuje się ilość dzieci za trzy
lata?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Liczba urodzeń jest niska, w
Bielowicach 13, w Ogonowicach 19. W Mroczkowie 15. W Bukowcu 12, w
Libiszowie 14, w Sielcu 14, w Januszewicach 11, w Dzielnej 12, w Woli 10 .
Średnia jest niska, aby oddział finansował się z subwencji musi być średnio 21
dzieci, a mamy 9.
Barbara Wacławiak- radna- Dzieci będzie ubywać, nie tylko z powodu niskiej
liczby urodzeń, ale ludzie wyprowadzają się z Opoczna, nie wiemy ile dzieci
zostanie.
Marek Sijer- radny- Mam prośbę do Pana Naczelnika o podanie informacji ile
wyniosła dodatki funkcyjne.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichPrzygotuję taką informację.
Komisja przyjęła do wiadomości informację: Perspektywa finansowa w
oświacie na rok 2013.
Ad.pkt.6
Sprawozdanie z prac komisji w roku 2012.
/załącznik nr 7/.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z prac komisji w roku 2012.
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Ad.pkt.7
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- Przedstawił projekt uchwały/załącznik
nr 8/.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 5, przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013
– 2029.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały/załącznik nr 9/.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 4, przeciw - 0 , wstrz. - 0 , 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 10/.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 6, przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy Opoczno na 2013 rok.
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Opoczno.
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic
obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichPrzedstawił projekty uchwał /załącznik nr 11 i nr 12/. Proponujemy aby dzieci z
Woli Załężnej wróciły do ZSS nr 2 w Opocznie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 6 przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz
określenia
granic
obwodów
publicznych
szkół
podstawowych
prowadzonych przez Gminę Opoczno.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 6, przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz
określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Opoczno.
f) zamiaru przekazania niektórych szkół.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskichprzedstawił m projekt uchwały /załącznik nr 13/. Poinformował, że gmina
dokłada do subwencji oświatowej co roku duża sumę, a dzieci co roku jest
mniej. Należy zastanowić się co zrobić, aby nie dokładać do oświaty,
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przekazanie tych 4 szkół nie jest krokiem do ich likwidacji , tylko do
utrzymania tych szkół. Zmienia się tylko to, że nauczyciele nie będą korzystać z
Karty nauczyciela. Proponujemy prowadzenie tych szkół stowarzyszeniom, pod
warunkiem, że Rada wyrazi na to zgodę .
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Nauczyciele nie są zadowoleni z tej
propozycji. Proponują powstanie szkół filialnych. Zakładam, że 10 tysięcy
zaoszczędzimy przy szkole filialnej np. W Dzielnej jest dwóch nauczycieli i
dwóch na pół etatu. Natomiast Stowarzyszenie decydowałoby o zatrudnianiu
nauczycieli, co dałoby większe oszczędności.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- W tych czterech szkołach zatrudnionych
jest 14 nauczycieli. Nauczycieli religii zatrudnia Dyrektor szkoły, ale
delegowania przez Biskupa.
Rozmawialiśmy o szukaniu
Paweł Baran – Przewodniczący Komisjioszczędności w szkołach, a teraz proponuje się radykalne propozycje.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichOszczędności szukamy cały czas, ale obecnie nie mamy innego wyjścia, można
jeszcze łączyć trzy klasy, ale nie tedy droga.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Aby gmina mniej wydawała na
oświatę, potrzebne są zmiany zapisów w planie oświatowym, jest dodatek
mieszkaniowy, dodatek wiejski dla nauczycieli. W szkołach łączymy klasy ale
robimy tym krzywdę dzieciom.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Po analizie oszczędności wynikających
z przekształcenia szkół w szkoły filialne wiemy, że to będą małe kwoty w
wysokości ok. 6 tysięcy.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za – 4, przeciw - 0 , wstrz. - 2 , projekt
uchwały w sprawie: zamiaru przekazania niektórych szkół.
g) nadania statutu dla Muzeum Regionalnego w Opocznie.
Tomasz Łuczkowski- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie- przedstawił
projekt uchwały/załącznik nr 14/.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 6 , przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie:
nadania statutu dla Muzeum Regionalnego
w Opocznie.
h) zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w
miejscowości Bukowiec Opoczyński.
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- przedstawił projekt uchwały/załącznik
nr 15/.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 5, przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Opocznie w miejscowości Bukowiec Opoczyński.
i) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
6

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego w Opocznie- Uchwała
podjęta w listopadzie w sprawie regulaminu została uchylona przez Wojewodę.
Przygotowaliśmy nowy projekt tej uchwały, regulamin jest skrócony. Zamiarem
Gminy jest po uchwaleniu tej uchwały przygotowanie informatora dla
mieszkańców./załącznik nr 16/.
Janusz Klimek- radny- Weszła w życie z dniem od 1 stycznia ustawa o
odpadach, która określa selektywne segregowanie odpadów. Jest
niekonsekwencja w treści ustaw, ludzie będą płacić za posegregowane śmieci
5zł, a za nieposegregowane 10zł.zostanie część śmieci nieposegregowanych, bo
nie wszystkie da się segregować, czy będziemy musieli płacić obie stawki?
Jeżeli ustaliliśmy za segregowane i niesegregowane to zapłacimy za te i za te,
albo nie będziemy segregować i zapłacimy za same nieposegregowane odpady.
Albo wszystko segregujemy , albo nie, jest dowolność interpretacji. My w
uchwale musimy mieć jasno zapisane, czy to wszystkie odpady mamy wrzucać,
powinniśmy ustalić za co płacimy.
Barbara Wacławiak-radna- Jest wiele problemów, mieszkańcy bloku segregują
odpady, a jeden nie i już jest problem, albo ktoś inny wrzuci nie do tego
pojemnika , nie ma stosownego wyjścia.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- Każdy kontener przy bloku
będzie kwestionowany. W blokach segreguje się 10% odpadów , a reszta to
niesegregowane. Żadna firma nie odbierze tych odpadów jako segregowanych,
opłata będzie większa, będą dodatkowe opłaty na mieszkańca.
Barbara Wacławiak-radna- Przybędzie śmieci w lasach.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 3, przeciw - 0 , wstrz. - 2 , projekt
uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Opoczno.
j) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GMiOŚ- przedstawił projekt
uchwały/załącznik nr 17/.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- Jak będzie funkcjonował punkt
odbioru odpadów niebezpiecznych?
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GMiOŚ- Można będzie wywozić na
składowisko na Różannę, gmina będzie płaciła za to.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 4, przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
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k) rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26 listopada 2012r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego w Opocznieprzedstawił projekt uchwały /załącznik nr 18/.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 4, przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia
26 listopada 2012r.
l) rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 27 grudnia 2012r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego w Opocznieprzedstawił projekt uchwały /załącznik nr 19/.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 5, przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia
27 grudnia 2012r.
Ad.pkt.8
Zapytania i wolne wnioski.
Paweł Baran – Przewodniczący Komisji- W rejonie ulicy Libiszewskiej biega
duży, agresywny pies.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GMiOŚ- Pies zostanie złapany.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji w godz. 13.00-15.30.

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa
Paweł Baran

Protokołowała:
Bogumiła Kucharska
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