PROTOKÓŁ NR 1/13
z posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
w dniu 25 stycznia 2013r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Rafał Kądziela – 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.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w grudniu 2012r.
2. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę.
3. Pespektywa finansowa w oświacie na rok 2013.
4. Sprawozdanie z prac komisji za 2012 rok.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesje.
6. Zapytania i wolne wnioski.
Ad.pkt.1.
Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w grudniu 2012r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 13/12 z dnia 18 grudnia 2012r. był wyłożony
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali
obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół Nr 13/12 z
dnia 18 grudnia 2012r.
Ad.pkt.2.
Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę.
Dorota Rybińska- Naczelna Pielęgniarka- Omówiła informacje, którą radni
otrzymali w materiałach. / Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu/.
Problemem wśród dzieci jest otyłość i nadwaga. Wzrosła liczba dzieci otyłych.
Zmniejszyła się liczba dzieci z wadą wymowy. Przekażę Państwu informację
na temat ogólnopolskiej kampanii „Młodzi odwagi”, która ma na celu
promowanie zdrowego trybu życia. Trzeba potraktować problem poważnie,
dzieci otyłe maja problem ze zdrowiem.
Rafał Kądziela- Przewodniczący KomisjiCzy w szkołach są automaty z
słodyczami.
Dyrektorzy szkół odpowiedzieli, że nie.
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Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Czy były propozycje umieszczenia
takich automatów?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Propozycje były, ale Dyrektorzy nie
skorzystali z tego.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Czy macie
Państwo jakieś
spostrzeżenia?
Zofia Borowiecka- Dyrektor SP w Dzielnej- Rodzice nie słuchają uwag, jest to
duży problem, powinny być organizowane pogadanki z rodzicami, aby zwracali
uwagę na to co jedzą dzieci.
Dorota Rybińska- Naczelna Pielęgniarka- Lepiej rozmawiać z dziećmi, są
programy ogólnopolskie dla szkół, warto w nich uczestniczyć.
Barbara Wacławiak- radna- Jest problem z wychowaniem fizycznym
w szkołach, dzieci nie chcą ćwiczyć, zajęcia są nudne. Dla dziewczyn i
chłopców powinny być inne ćwiczenia.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Telewizja robi swoje, reklamy
zachęcają do jedzenia fast food, mamy małe szanse w walce z otyłością dzieci.
Ad.pkt.3.
Pespektywa finansowa w oświacie na rok 2013.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichPrzedstawił informacje na temat perspektywy finansowej w oświacie
/informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu/.
Poinformował Radnych, że gmina każdego roku dokłada większe kwoty do
szkół. Koszty funkcjonowania szkół zwiększają się. Będziemy musieli
zmniejszyć wydatki, 90% kosztów bieżących, to koszty płacowe. Jeśli chodzi
o dane, które przedstawiłem Państwu, to dane z roku 2012 są to dane bardzo
precyzyjne, a z 2013 roku z pewnym prawdopodobieństwem. Pokazałem jak
kształtują się wydatki na uczniów w poszczególnych szkołach.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy SP w Kruszewcu zużyła oleju za 60
tysięcy?
Ewa Bolarczyk- Dyrektor Kruszewca- Szkoły dotyczy połowa podanych
kosztów, w ubiegłym roku szkoła zużyła oleju opałowego za 14 tysięcy.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Przy szkole jest świetlica, połowę
kosztów powinna ponosić szkoła a połowę świetlica.
Ewa Róg – radna- Koszty powinny być rozbite.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Skoro kwoty nie zgadzają się, to podana
tabela jest nieważna.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- dane
mamy od GZOPO.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Proszę uważnie czytać tabelkę.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy ten olej jest już wyliczony? Proszę
dokładnie podawać informacje dla radnych.
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Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- To są bardzo ważne rzeczy, musimy
być precyzyjni. W 2o011roku – czytam z tabeli- koszt oleju wynosi 25 tysięcy
natomiast w 2012 roku 50 tysięcy.
Marzena Stolarczyk- Dyrektor Gimnazjum w Wygnanowie- Różnica w
kosztach za olej wynika z terminu tankowania.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- olej kupuje się w momencie kiedy
się skończy, w jednym roku jest jedna płatność, a w drugim dwie płatności. Ale
dlaczego koszty są różne?
Alicja Ziółkowska- Dyrektor SP w Kraśnicy- Koszty z poprzedniego roku
przenoszone są na następny, co roku zużywamy taka sama ilość oleju
opałowego.
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- Wiadomo, że na ogrzewanie w szkołach
ogłaszany jest przetarg. Pierwsze tankowania są w listopadzie i grudniu, jeżeli
jest cieplej to szkoły zużywają mniej oleju.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Dlaczego jest taka różnica w wysokości
subwencji pomiędzy szkołami?
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichRóżnica wynika stąd, iż w niektórych szkołach są dzieci niepełnosprawne.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Dlaczego subwencja dla Bukowca jest
wyższa niż dla Kruszewca, czy to zależy od liczby oddziałów?
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- Nie można brać pod uwagę liczby
oddziałów, zależy to od wszystkiego, czyn nauczyciel ma stopień
dyplomowanego, czy jest na urlopie zdrowotnym.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Jest duża różnica pomiędzy Gimnazjum
w Mroczkowie , a gimnazjum nr 3 w Opocznie w kwocie którą Gmina musi
dopłacić, dlaczego?
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichW Gimnazjum nr 3 w Opocznie jest więcej uczniów z orzeczeniem
o niepełnosprawności. Na 2013 rok są to wstępne dane, mogą ulec zmianie.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Chciałem wrócić do spotkania
w MDK w Opocznie, czy Dyrektorzy szkół przeznaczonych do przekazania dla
stowarzyszeń mają jakieś stanowisko?
Ewa Bolarczyk- Dyrektor SP w Kruszewcu- Ja wtedy wnioskowałam o file,
teraz też o to proszę. W Kruszewcu byłaby filia SP w Libiszowie, od klasy 0 do
3. Według moich wyliczeń, filia przyniosłaby oszczędności w wysokości 86
tysięcy. Jeżeli byłaby filia w Libiszowie zaoszczędzilibyśmy na szkole
podstawowej, można zmotywować rodziców aby uczniowie klas 4-6 chodzili do
Libiszowa.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Poprosiłem o wyliczenia, z których
wynika, że średni koszt utrzymania oddziału w szkole wiejskiej wynosi 143
tysiące. Proszę Panią Dyrektor aby zrobiła skrupulatne wyliczenia.
W materiałach są uwzględnione wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem
szkoły. Średnio do jednego ucznia na wsi dopłacamy 1877zł, a w szkołach
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miejskich 536zł. Żeby szkoły utrzymały się z subwencji w oddziale powinno
być ok. 25 uczniów. W szkołach miejskich w oddziale średnio jest 29 uczniów.
Powinniśmy także zastanowić się nad szkołami w Bukowcu Opoczyńskim,
Sielcu i Modrzewiu. My proponujemy przekazanie szkół w Woli Załężnej ,
Dzielnej , Kruszewcu i Kraśnicy do stowarzyszeń, jest to jedyne rozwiązanie.
Drugi rozwiązaniem może być likwidacja szkół: w Dzielnej, gdzie dzieci idą do
Sielca, w Dzielnej może zostać przedszkole; w Woli Załężnej, dzieci poszłyby
do ZSS nr 2 w Opocznie; Kruszewiec do Libiszowa. W Modrzewiu spadła
liczba uczniów, żeby utrzymać Modrzew należy zlikwidować szkołę w
Bukowcu Opoczyńskim, w Kraśnicy zostawić klasy 1-3, a 4-6 oddać do
Modrzewia. Mówimy o Karcie Nauczyciela, do dodatku wiejskiego dokładamy
ok. 468 tysięcy, dodatku mieszkaniowego ok.318 tysięcy. Powinniśmy
ograniczyć dodatek mieszkaniowy do symbolicznej kwoty. Przekazanie szkół
stowarzyszeniom dałoby największe oszczędności. Proszę o zastanowienie się
nad szkołami w mieście, żeby wprowadzić oszczędności, albo zwiększyć liczbę
oddziałów, albo zmniejszyć nauczanie indywidualne. To jest sposób aby
zatrzymać godziny i etaty w szkołach. Myślę, że o tym powinniśmy bardzo
poważnie rozmawiać, jak podejść do tematu finansowania tych szkół. Rada musi
podjąć decyzję. Co roku coraz więcej dokładamy do oświaty.
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- Jeśli chodzi o filię, nie wiem jak to Pani
Dyrektor wyliczyła, moim zdaniem możemy mniej zaoszczędzić na filii.
Najwięcej możemy zaoszczędzić na dodatku funkcyjnym.
Bożena Mazur- Dyrektor Biblioteki w Opocznie- Decyzja czy przekazać szkoły
do Stowarzyszeń , czy je likwidować powinna należeć do rodziców.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichSzkoła społeczna jest cały czas szkołą publiczną, dal nauczyciela zmieniają się
warunki pracy, dla ucznia nie zmienia się nic.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Dzieci by nie straciły, nauczyciele jak
najbardziej.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Jakie GZOPO poczyniło oszczędności w
stosunku do 2011 roku? Nie wiem po co zatrudnia się dodatkowych
pracowników. Zaczyna się od likwidacji małych szkół na wsi, a potem
zlikwiduje się OSP i koło gospodyń. Burmistrz mówi o oszczędnościach, jeżeli
zlikwiduje się szkołę w Kruszewcu to dzieci pójdą do Opoczna, Anie do
Libiszowa. Jeżeli zaś powstałaby filia w Kruszewcu, to rodzice zobowiązani
byliby do posłania dzieci do Libiszowa. Powinniśmy zachęcić rodziców, aby te
dzieci tam poszły.
Ile gmina dokłada do przedszkola w Bielowicach?
Urszula Wiktorowcz- Dyrektor SP w Bielowicach- Tyle samo co do innych
przedszkoli.
Alicja Ziółkowska- Dyrektor SP w Kraśnicy- My decyzję zostawiamy radnym.
Dodam tylko, że nikt z naszego obwodu nie przeszedł do innego, wszystkie
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dzieci chodzą do szkoły w Kraśnicy. Patrząc na koszty funkcjonowania innych
szkół, są przybliżone do naszej.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Inne szkoły były brane pod
uwagę , szkoły w Sielcu i w Januszewicach.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Nie widzę dyrektora z ZSS nr 1
w Opocznie, nie mogę zadawać pytań.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Nie ma dyrektorów ZSS nr 1
i ZSS nr 3.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Czy są nauczyciele którzy mogą
odejść na emeryturę?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Odpowiem na pytanie, wiek
emerytalny dla nauczyciela wynosi 60 i 65 lat. Nie ma już w tej chwili
przywileju, że nauczyciel po 20 latach pracy mógł przejść na emeryturę. Może
być taka sytuacja, że nabyli to prawo przed rokiem 2009, w każdej chwili
możemy odejść.
Barbara Wacławiak- radna- Do dyrektora szkoły należy obowiązek zatrudnienia
w danej szkole, może porozmawiać z niektórymi nauczycielami. Powinniśmy
pomyśleć o nauczycielach, którzy stracą pracę, oni uczą nasze dzieci.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- W niektórych szkołach wiek
emerytalny osiągnęła spora ilość nauczycieli, brakuje polityki kadrowej.
W
sąsiednich gminach organizuje się ośrodki wychowawcze, czy nie należałoby się
zastanowić nad stworzeniem ośrodka wychowawczego. Nie należy wysyłać
nauczycieli Na trawkę, są to ludzie wartościowi.
Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca Przewodniczącego Komisji- Pan Mieczysław
Wojciechowski wspomniał o ogrzewaniu, czy kosztów oleju nie możecie
przedstawić w oparciu o zużycie a nie o faktury, to że olej został zakupiony w
grudniu a fakturę zapłacono0 w styczniu nie do końca daje dokładny obraz. Na
pewne czynniki gmina nie ma wpływu, ale są pewne sprawy , mam na myśli
dodatek mieszkaniowy, który jest w kwestii gminy. Ile w poszczególnych
placówkach wydaje się na rzeczówkę. Chciałbym mieć wgląd do tego co
finansuje gmina. Może okazać się tak, że pracownik w jednej placówce zarabia
więcej niż pracownik za ta samą pracę w innej placówce. Nie wybiegałbym co
może być za 10 lat, dużo zależy od polityki jaką przyjmie gmina. Jesteśmy
w złej sytuacji, zostały wybudowane obiekty, których budowa dużo kosztowała.
Trzeba szukać oszczędności , skupmy się na tych oszczędnościach na które
mamy wpływ. Przekazanie szkoły w Kraśnicy nie do końca przemyślany
pomysł, szkoła znajduje się na peryferiach gminy, dzieci mogą przenieść się do
innej gminy. Propozycja Pana Burmistrza o pozostawieniu w Dzielnej
przedszkola to pomysł godny zastanowienia. Każda strata nauczyciela będzie
kosztowała 6 tysięcy odprawy, a my nie powinniśmy pozwolić sobie na
wydawanie pieniędzy publicznych. W przypadku przekazania szkoły do
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stowarzyszenia należy się nauczycielom odprawa. Analizując stronę 4
otrzymanego dokumentu patrzę na szkoły w Woli Załężnej i Bukowcu
Opoczyńskim, różnica jednego ucznia. Jak jest rozwiązany oddział filii
przedszkola w Wygnanowie? Nie patrzmy tylko na Gminę Łowicz, ja patrzę też
na Gminę Gowarczów, utworzyli tam filię, aby poprawić finansowanie
utworzyli tam przedszkole unijne. Nie wiem jak to się stało, że przedszkole
unijne w Bielowicach przeszło na utrzymanie gminy. Jakie były przeszkody, aby
ktoś z Komisji mógł być w Łowiczu?
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichJeżeli chodzi o przedszkole w Bielowicach, okres finansowania był przez jeden
rok. Gmina Opoczno nie miała możliwości takiej jak Gmina Gowarczów, gdyż
nie spełnialiśmy kryterium, w województwie łódzki mnie było takiej
możliwości.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Troszkę nam przykro, że nikt
z komisji nie był w Łowiczu, czy inne osoby mają większą wiedzę , czy są
bardziej zorientowani?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Do Łowicza pojechałem ja, Naczelnik
Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich Adam Kozłowski, dyrektorzy szkół
oraz radny Jerzy Wijata w roli osoby która mogłaby pomóc, mieliśmy komplet.
Proszę Państwa , co do finansowania ze środków europejskich, każde
województwo ma swoje programy do realizowania, nie mogą być inne zasady
w tym samym województwie. W momencie składania wniosku nie
podejmowaliśmy zobowiązania prowadzenia tego przedszkola. Kiedy wydział
pisał wniosek, nie podejmowaliśmy takiego zobowiązania. Dwa lata temu był
problem z umieszczeniem dzieci przedszkolach, przedszkole w Bielowicach
rozwiązało ten problem.
Barbara Wacławiak- radna- Projekt przedszkola w Bielowicach budzi dla mnie
sporo zapytań, wcześniej otrzymaliśmy informację, że musimy to przedszkole
utrzymywać.
Ewa Róg- radna - Ja też myślałam, że musimy to przedszkole prowadzić.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskichw projekcie nie było zobowiązania co do prowadzenia tego przedszkola.
Barbara Wacławiak- radnaNie zgadzam się z Panem Naczelnikiem
Kozłowskim, my mieliśmy przekazane że gmina musi prowadzić to
przedszkole.
Ewa Róg- radna - Jak zaoszczędzić na odprawach dla nauczycieli?
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Należy szukać oszczędności, są
osoby, które mogą odejść na emeryturę, polityka kadrowa stwarza nie jasną
sytuację. Musimy mieć świadomość, że to co się dzieje jest odzwierciedleniem
sytuacji w całym kraju, rząd przerzucił problem na samorządy.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- W Wygnanowie nie ma filii
SP w Bielowicach, nie ma tam kierownika. Kiedy utworzono Gimnazjum w
Wygnanowie był problem z dziećmi sześcioletnimi, aby nie zmuszać ich do
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dojeżdżania do Bielowic, Szkoła Podstawowa wynajmuje jedno pomieszczenie
w Gimnazjum w Wygnanowie, dzieci z Wyganowa maja przedszkole na
miejscu.
Ewa Róg- radna W jaki sposób jest finansowane przedszkole w
Wygnanowie?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Rozliczane jest w ramach SP
w Bielowicach. W sprawie dodatków o których można zdecydować od zaraz,
w miesiącu marcu Burmistrz zgłosi te zmiany. Jeśli zaś chodzi o udział
czynników rzeczowych opieramy się
na uczniu fizycznym nie
przeliczeniowym, nie ma wskazań do przedstawienia wydatków rzeczowych.
Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca Przewodniczącego Komisji- Przy porównaniu tych
placówek brałem porównanie 2013 rok i 2012 rok – może być spojrzenie
liberalne. Rozumiem, że w 2013 roku wdrożono programy oszczędnościowe.
Jeżeli ten materiał nie oddaje prawdy, to nie sugerujmy się tym.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Porównywanie szkół w Bukowcu
Opoczyńskim i Woli Załężnej, w materiałach mamy podane koszty
utrzymywania
tych
szkół.
Były
dwa
oddziały
w
Bukowcu
Opoczyńskim i Woli Załężnej.
Ewa Róg- radna- W Bukowcu Opoczyńskim nie jest łączony oddział zerowy
z klasą pierwszą.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Czy rzeczywiście szkoła może mieć
oddział poza budynkiem szkoły i nie musi być on filią tej szkoły?
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Nie
ma odniesienia do tej sytuacji w prawie , w przypadku przedszkola
w Wygnanowie było to udogodnienie, aby pomóc rodzicom, po to żeby nie
musieli wozić dzieci do Bielowic.
Nie zaoszczędzimy, jeśli będziemy utrzymywać te małe szkoły, w oświacie
cały czas oszczędzamy, ale dłużej już nie da się. Zastanówmy się nad
wydatkami, jak lepiej prowadzić te szkoły.
Ewa Bolarczyk- Dyrektor SP w Kruszewcu- Chcielibyśmy być traktowani
jednakowo, w Wygnanowie został jeden oddział przedszkolny, my się na to
zgadzamy, ale powinno być sprawiedliwie w całej gminie.
Ewa Róg- radna- Jak jest odległość jest z Wygnanowa do Bielowic?
Mieczysław Wojciechowski – radny- Dlaczego finansujemy szkoły średnie?
Liceum w ZSS nr 1 powinno samo się utrzymywać.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Czy utrzymanie liceum w ZSS nr 1
jest zadaniem gminy?
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichProwadzenie szkół ponad gimnazjalnych należy do powiatu. Na podstawie
porozumienia z powiatem możemy prowadzić liceum w ZSS nr 1 w Opocznie.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Czy prowadzenie liceum przez
powiat byłoby korzystniejsze jeśli chodzi o koszty utrzymania ZSS nr 1?
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Liceum utrzymuje się w ramach
subwencji. Najmniej na jednego ucznia dopłacamy w ZSS nr 1 i ZSS nr 3,
a najwięcej w ZSS nr 2, gdzie nie ma liceum.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Nie widziałem na komisji dyrektora
ani przedstawiciela ZSS nr 1.
Jan Wieruszewski- Burmistrz OpocznaPoprzez subwencję na liceum
utrzymuje się także w części budynek szkoły, szkoła lepiej jest wydatkowana i
finansowana.
Barbara Wacławiak- radna- Ja jestem przeciwna likwidacji liceum w ZSS nr 1,
dzieci biorą udział w olimpiadach. Inne szkoły maja bardzo dużo uczniów,
zajęcia odbywają się późnym popołudniem.
Jan Wieruszewski- Burmistrz OpocznaSzkoła powstała kiedy był wyż
demograficzny, był problem z umieszczeniem dzieci w innych szkołach.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Jeśli chodzi o oddział
przedszkolny w Wygnanowie, nie ma swojego arkusza organizacyjnego.
W tej chwili wystawione będzie zapotrzebowanie na odnowienie bazy
technicznej szkół, komputery są stare, baza techniczna podstawa edukacji.
Jeżeli zaś chodzi o liceum w ZSS nr 1 w Opocznie, to jeśli zostałoby
prowadzone przez powiat to budynek miałby dwóch gospodarzy, to dodatkowy
problem, nie wyobrażam oddać do powiatu.
Mieczysław Wojciechowski – radny- Nikt nie mówi, żeby zrezygnować z
liceum. Dlaczego nie mamy oddać pod prowadzenie dla powiatu, też maja
pieniądze. Dyrektorzy ignorują radnych, mam szereg pytań do Dyrektora ZSS
nr 1. Gdzie można było znaleźć oszczędności?
Dlaczego jeden z oddziałów w ZSS nr 1 liczy 15 dzieci? Do ZSS nr 1 w
Opocznie przeszło 13 uczniów z Libiszowa . Są to kolejne straty dal gminy.
Pani Dyrektor z Bielowic lubi sobie żartować twierdząc, że utrzymanie
przedszkola nic nie kosztuje. Szkoła w Kruszewcu wnioskować gdzie, aby była
filią szkoły w Libiszowie. Po dwóch latach zobaczymy czy się to opłaci , czy
nie. Dzieci nie będą szły do szkoły w Opocznie, tylko do Libiszowa. Jeżeli
zlikwidujemy szkołę w Kruszewcu, dzieci pójdą do Opoczna, a Libiszów też się
sam nie sfinansuje. Są bloki PKP Libiszów. Ile dzieci chodzi do Libiszowa, a
ile do Idzikowic? W ubiegłym roku było 18 dzieci. Spotkajmy się , aby pomóc
mieszkańcom, jeżeli gmina pomoże, to rodzice dadzą dzieci do Libiszowa.
Barbara Wacławiak- radna- Nie musi Pan rodziców, aby wysłać dziecko do
danej szkoły. Rodzice biorą pod uwagę poziom szkoły. W tamtym roku rodzice
deklarowali się, a później zmienili zdanie.
Mieczysław Wojciechowski – radny- Zróbmy filie i przekonajmy się, czy to
będzie dobre czy nie. Jeżeli jedno dziecko ze wsi pójdzie do Opoczna, to gmina
traci na tym 5 tysięcy.
Barbara Wacławiak- radna- Zajmujmy się finansami.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichSzkoły nie maja długów, szkoły są drogie , do szkół dopłacamy.
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Mieczysław Wojciechowski – radny- zgłosił wniosek o podjęcie uchwały
o przekształceniu od nowego roku szkolnego 2013/2014 Szkoły Podstawowej w
Kruszewcu w filię Szkoły Podstawowej w Libiszowie.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeżeli nie będą obowiązywały obwody,
to będziemy zmieniać uchwałę o dowozach dzieci do szkół. Nie ma żadnej woli,
dziecko jest najważniejsze, wy Państwo Radni boicie się wyborców, nauczyciele
Bronia swoich miejsc pracy.. Usprawiedliwiamy się drobnymi argumentami,
aby nie narazić się komuś. Wy zadecydujecie, jeśli będzie więcej wydatków na
oświatę , to nie będzie inwestycji. Będziecie mieli coraz więcej wniosków, ale
nie będą realizowane, bo coraz więcej wydamy na oświatę. Tych rzeczy
pogodzić się nie da.
Jan Stępień – radny- Pan Burmistrz poruszył rolę radnych i nauczycieli.
Placówka w Kruszewcu ma rację bytu. Trzy placówki szkolne w Kruszewcu,
Woli Załężnej i Dzielnej finansowane były przez 10 lat. Jeden oddział w
Ogonowicach liczył więcej uczniów niż te trzy szkoły. Jeżeli tych trzech szkół
nie przejmie stowarzyszenie, to te szkoły będą do likwidacji. Gdybyśmy stanęli
na wysokości zadania to byłyby dzieci. Czy jest nadzór nad oświatą, co
z nauczycielami , którzy nabyli prawa emerytalne, a dalej pracują? Czy Pan
Burmistrz nadzoruje oświatę?
W rozmowie z dyrektorami szkół,
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opocznabyły zapewnienia, że w pierwszej kolejności zatrudniani będą nauczyciele z tych
szkół. Po rozmowie z nauczycielami, mam wrażenie, że nauczyciele są
ważniejsi niż dzieci.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Dzieci są ważne, ale dalej będą
chodzić do szkoły, a nauczyciele będą bezrobotni. Jedna i druga strona podaje
zasadną argumentację, dyskusja będzie trwała.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Dyskutujemy od roku, w każdej z tych
szkół jest tyle uczniów ile powinno być w jednym oddziale.
Barbara Wacławiak- radna- Nikt nie odnosi do szkół społecznych, nauczyciele
nie utraciliby miejsca pracy, tylko zarobki byłyby mniejsze.
Mieczysław Wojciechowski- radny- w Bukowcu nie powinno być dwóch
oddziałów, tylko jeden.
Bernarda Adamczyk- Dyrektor ZS w Bukowcu Opoczyńskim- Klasy I-III
chodzą do Modrzewia, nigdy nie było problemu, od początku był problem z
gimnazjum.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Czy chodzą dzieci z Kraśnicy do
Bukowca Opoczyńskiego?
Bernarda Adamczyk- Dyrektor ZS w Bukowcu Opoczyńskim- Dzieci przyszły.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Jeśli szkoła w Kruszewcu zostanie
zlikwidowana to dzieci pójdą do Opoczna.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Szkoły wiejskie to bardzo dobre
szkoły, tylko że jest coraz mniej dzieci i niektóre zostaną zlikwidowane, nic na
to nie poradzimy.
9

Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca Przewodniczącego Komisji- Jeśli chodzi o liceum
w ZSS nr 1 to chciałbym, aby osoby mówiące wzięły odpowiedzialność za to co
mówią. Do tej pory nikt nas nie krytykuje, utrzymujemy liceum i dokładamy do
liceum. Radni tylko zadają pytania, bo jak maja podjąć decyzję, to Rada
decyduje i przekazuje pieniądze.
Łączenie oddziałów nie jest dobrą rzeczą. Nauczyciel powinien prowadzić
zajęcia oddzielnie. Oddziały, gdzie jest ponad 30 dzieci tez nie są dobrym
rozwiązaniem dla dziecka. Oszczędności powinniśmy wprowadzić na
rzeczówce, olej opałowy zamienić na węgiel.
My sami jesteśmy odpowiedzialni za nauczycieli, nie traktujmy ich jako
wrogów. Ilu jest nauczycieli, którzy jedynym żywicielem rodziny. Liczy się
dziecko i pracownik. Przekształcenie w filie powinno być rok temu.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Praca w oddziałach łączonych
jest pracą mało efektywną, nie do końca idealne rozwiązanie. Pan Wołąkiewicz
mówił o prowadzeniu zajęć w klasie łączonej oddzielnie, nie jest to możliwe,
każde dodatkowe godziny są to godziny nadliczbowe. Jeśli, chodzi o filie, to
tworzy się je w procedurze likwidacji szkoły.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Liceum finansuje się tylko subwencją.
W ramach Rzeszówki szkoły pokrywają koszty.
Jan Stępień – radny- Miałem niedosyt rok temu, nie ma dzieci nie powinno być
szkoły. Gdyby była definicja szkoły byłoby prościej np. jeden dyrektor, ilość
nauczycieli i ilość uczniów w tamtym roku podjął Pan Burmistrz konsultacje
społeczne, Rada miała zatwierdzić. W tym roku zdecydować, bo będą duże
długi.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W tamtym roku rodzice nie zgadzali
się na likwidacje szkół. Może w tym roku będą zwolennicy.
Przewodniczący komisji ogłosił przerwę.
Po przerwie.
Ad.pkt.4.
Sprawozdanie z prac komisji za 2012 rok.
/załącznik nr 5/.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z prac komisji w roku 2012.
Ad.pkt.5
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w
miejscowości Bukowiec Opoczyński.
Bożena Świątek - Mazur- Dyrektor Biblioteki - przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 6/.
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Mieczysław Wojciechowski- radny- Co na t społeczność , czy są za
zamknięciem filii biblioteki?
Bożena Świątek - Mazur- Dyrektor Biblioteki- Rozmawiałam mieszkańcami,
im jest wszystko jedno.
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Sprawa likwidacji filii wróciła po
roku, po spotkaniu z Sołtysem, Kołem gospodyń i Panią Dyrektor podjęliśmy
decyzje o likwidacji. Wpływ na to miały dwa ciemne pomieszczenia i brak
zainteresowania, brak czytelników.
Bożena Świątek - Mazur- Dyrektor Biblioteki- Myślę, że można zrobić punkt
biblioteki w szkole.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 3, przeciw - 0 , wstrz. - 1 , projekt
uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Opocznie w miejscowości Bukowiec Opoczyński.
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 7/.
Barbara Wacławiak- radna- Proszę aby pod znakiem zakazu parkowania przed
Kościołem dopisano „ z wyjątkiem ślubów i pogrzebów”.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Informacja z prowadzonej Akcji Zima.
Mariola Klimek- Kierownik ZUK w Opocznie- poinformowała radnych z
prowadzonej Akcji Zima./załącznik nr 8/.
Ewa Róg- radna- odśnieżanie jest na dobrym poziomie.
Jan Stępień- radny- Jest dużo śniegu przy Urzędzie Miejskim, nie ma jak
wysiąść z samochodu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta Opoczna- Przedstawił projekt
uchwały/załącznik nr 9/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego.
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013
– 2029.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały/załącznik nr 10/.
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Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 3, przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opoczno na lata 2013 – 2029.

d) zmian w budżecie gminy Opoczno na 2013 rok.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały/załącznik nr 11/.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 4, przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy Opoczno na 2013 rok.
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Opoczno.
f) 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 12 i nr 13/. Proponujemy aby dzieci z
Woli Załężnej wróciły do ZSS nr 2 w Opocznie.
Jan Stępień- radny- Jeśli chodzi o obwody, to czy nie można na rodzicach
pewnych sprawa wymóc? Czy jest to fikcja?
Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy Pani Dyrektor wyraża zgodę?
Edyta Kałużyńska- Dyrektor SP w Woli Załężnej- W tym roku dwoje dzieci
poszło do Libiszowa reszta nie.
Janusz Macierzyński -Z-ca Burmistrza- Odnośnie wypowiedzi Pana Jana
Stępnia, dyrektor może przyjąć spoza obwodu, jeśli ma miejsce . Dyrektorzy
otrzymują wykaz dzieci objętych nauka.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 4 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 - 4, 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.
Ewa Róg – radna- Proszę o pięć minut przerwy.
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Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- W projekcie następnej uchwały jest
słowo „niektórych”, jest to niezrozumiały zapis, powinno być zapisane które to
szkoły.
g) nadania statutu dla Muzeum Regionalnego w Opocznie.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta Opoczno- przedstawił projekt
uchwały/załącznik nr 14/.
Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 5 , przeciw - 0 , wstrz. - 0 , projekt
uchwały w sprawie:
nadania statutu dla Muzeum Regionalnego
w Opocznie.

f) zamiaru przekazania niektórych szkół.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Temat jest już na tyle znany,
proponuje przejść do dyskusji.
Ewa Róg – radna- Dyskusja się już odbyła.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Szkoły społeczne to pierwszy krok do
likwidacji tych szkół.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskichprzedstawił m projekt uchwały /załącznik nr 15/. Ta uchwała ma nam pokazać,
czy skierować do konkretnych działań. Moglibyśmy podjąć współpracę ze
stowarzyszeniami. Glos Radnych wytyczy propozycje dla działania Burmistrza.
Janusz Macierzyński -Z-ca Burmistrza- Jest to uchwała intencyjna, w sprawie
przekazania Anie samego przekazania.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Mam prośbę, aby jednak SP w Kruszewcu
była filią SP w Libiszowie.
Jan Stępień- radny- Ostatnią szansą dla szkoły jest zostanie szkołą społeczną,
jest to jedyna szansa by ta oświata tam pozostała. Szkoła z 30 dziećmi nie ma
prawa bytu.
Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca Przewodniczącego Komisji- Ten temat był
szczegółowo omawiany. Ja wywodzę się ze środowiska nauczycieli i pytam się,
kto tak łatwo oddaje przywileje, jest to słuszna postawa nauczycieli, którzy
bronią swoich miejsc pracy.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- My podajemy rozwiązanie najbardziej
łagodne, możemy podać również inne , a Państwo wybiorą właściwe.
Komisja przyjęła do wiadomości głosami: za – 2, przeciw - 2 , wstrz. - 0 ,
projekt uchwały w sprawie: zamiaru przekazania niektórych szkół.
g) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
Stanisław Miązek- Naczelnik
uchwały/załącznik nr 16/.

Wydziału

GMiOŚ-

przedstawił

projekt
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
h) 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/.
Komisja przyjęła do wiadomości
projekt uchwały w sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.

i) rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26 listopada 2012r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta Opoczno- przedstawił projekt
uchwały /załącznik nr 18/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia
wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26 listopada 2012r.
j) rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 27 grudnia 2012r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta Opocznoprzedstawił projekt uchwały /załącznik nr 19/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia
wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 27 grudnia 2012r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta Opoczno- W ostatniej chwili , bo 22
stycznia wpłynęło pismo od Pani Janiny Podlewskiej, jest to skarga na
działalność Burmistrza /załącznik nr 20/.
Ad.pkt.6
Zapytania i wolne wnioski.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy do Urzędu Miejskiego trafiło
zawiadomienie o odprowadzaniu ścieków przez sklep w Kruszewcu?
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GMiOŚ- Tak, proszę się zapoznać.
Mieczysław Wojciechowski- radny- To nie ja pisałem to pismo, jedno trafiło na
policję ,jest to rozpatrywane, ktoś podszył się pod moja osobę.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Jest to sprawa dla prokuratury, Pan
Radny powinien odnieść się do tego na sesji.
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Mieczysław Wojciechowski- radny- Dziwię się, dlaczego WFOŚ tak szybko
uruchomił procedurę postępowania bez wcześniejszego sprawdzenia, czy taki
radny jest w Gminie Opoczno. Mogli zadzwonić do Biura Rady lub poprosić
o telefon do mnie. Powiedzieli mi, że dzwonili do Biura Rady i pytali się czy
taki Radny jest. Gdyby rozmawiali ze mną ,wyjaśniłbym że nie napisałem tego
pisma. Z tego powodu bardzo dużo nieprzyjemności spotkało mnie i moją
rodzinę.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta Opoczno- Do mnie takiego telefonu
nie wykonano.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Co w tej sprawie Pan Burmistrz zamierza
zrobić?
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GMiOŚ- W piśmie stwierdzono
nieprawidłowości, będzie to sprawdzone i zostaną wyciągnięte wnioski.
Rafał Kądziela- Przewodniczący Komisji- Sprawa jest bardzo poważna i
powinna wrócić na sesji.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji w godz. 9.00-14.30.

Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury
Protokołowała:
Bogumiła Kucharska

Rafał Kądziela
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