PROTOKÓŁ Nr 1/13
z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 29 stycznia 2013r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer – Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który
komisja przyjęła: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2012r.
2. Stan zdrowia dzieci – informacja.
3. Sprawozdanie z prac komisji za 2012 rok.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1.
Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że Protokół z posiedzenia
komisji w grudniu był do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji w grudniu 2012r.
Ad. pkt. 2.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił
informację na temat opieki zdrowotnej w szkołach.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Opiekę zdrowotną nad placówkami oświatowymi sprawuje Szpital Powiatowy
w Opocznie i Zakład Opieki Zdrowotnej VITA – MED. Zły stan zdrowia naszych
dzieci wynika z niehigienicznego stylu życia, niezdrowego odżywiania. Wśród
dzieci i młodzieży jest otyłość, nadwaga.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – w jednej ze szkół widać, że jest dużo dzieci
chorych. Jest pytanie, z czego to wynika. Czy są inne standardy?
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – badania
przeprowadzają pielęgniarki. Standardy są jednakowe w szkołach. Nauczanie
indywidualne tez jest w tej szkole ponadnormatywne.
Sijer Marek – radny – niektóre szkoły nie mają kontaktu z pielęgniarką,
np. w Kraśnicy nie ma Ośrodka Zdrowia.
Komisja informację przyjęła do wiadomości.
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Ad. pkt. 3
Przewodniczący Komisji Marek Sijer przedstawił sprawozdanie z prac komisji
za 2012 rok.
Komisja sprawozdanie przyjęła. / za – 6 /.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 4.

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił
informację na temat perspektywy finansowej w oświacie na rok 2013.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Gmina dokłada co rok coraz większe kwoty do działalności szkół. Liczba uczniów
spada, a sieć szkół i liczba nauczycieli jest ta sama. W roku 2012 do subwencji
oświatowej gmina dołożyła ponad 4 mln zł. Jedyne rozwiązanie to zmiany
organizacyjne, które zmniejszą środki finansowe jakie gmina dokłada do
subwencji oświatowej. Proponujemy, aby szkoły w Kraśnicy, Kruszewcu, Woli
Załężnej i Dzielnej przekazać Stowarzyszeniu, które by te szkoły prowadziło i
byłyby oszczędności. Nie obowiązywałaby Karta Nauczyciela tylko Kodeks
Pracy. Rok 2012 mamy zamknięty i są wyodrębnione wydatki ze wszystkich
szkół. Również są wydatki na nauczanie indywidualne, na urlopy zdrowotne
nauczycieli, na nagrody dla nauczycieli.
Firkowski Bartłomiej – radny – w styczniu w MDK było spotkanie na temat
szkół. Dyrektorzy szkół pokazywali jakie można poczynić oszczędności, ale
naczelnik Wydziału Oświaty i Burmistrz nie odnieśli się do dyskusji. Mówiliśmy
o oszczędności likwidując stanowisko jednego Wiceburmistrza. Za te pieniądze
można było wykonać odwierty na pozyskanie gorącej wody, czy zamontować
solary. Nie należy dążyć do likwidacji poszczególnych jednostek oświatowych.
Jurowski Jarosław – radny – padają hasła o likwidacji stanowiska jednego
Wiceburmistrza, o likwidacji Straży Miejskiej, a tylko po to, aby były pieniądze
dla nauczycieli. Nie można utrzymywać szkół, gdzie jest 16 dzieci.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – spotkanie w
MDK miało być spotkaniem roboczym, a w prasie ukazały się artykuły, że szkoły
będą likwidowane. Przekazanie szkół do Stowarzyszenia jest po to, aby szkoły
utrzymać, a nie likwidować. Jeżeli wydajemy więcej środków finansowych na
oświatę to po to, aby dokupić np. pomoce naukowe, środki na opiekę
zdrowotną, a nie tylko środki na pensje dla nauczycieli.
Wojciechowski Mieczysław – radny – naczelnik wprowadza radnych w błąd.
Co będzie z nauczycielami po likwidacji szkół? Przekazując te cztery szkoły do
Stowarzyszenia to stawia się nas przed faktem dokonanym. To może zróbmy
wszystkie szkoły społeczne, które maja straty? Wyjazd do Łowicza był po
kryjomu i z Komisji Oświaty nikt nie pojechał. Czy w gminach naszego powiatu
zlikwidowano jakieś szkoły? Dlaczego w GZOPO są większe koszty?
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Bąk Barbara – Skarbnik – jeden etat więcej, ze względu na przetargi na zakupy
do Przedszkoli.
Wojciechowski Mieczysław – radny – mamy do wyboru likwidację szkół lub
szkoły społeczne. W Wolborzu maja dodatkowo filię szkół i łączenie klas.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – dyskusja powinna być merytoryczna.
Czy nasze placówki są konkurencyjne pod względem wychowawczym czy
opiekuńczym? Od roku 1999 nie było reorganizacji sieci szkół oprócz ZSS
Nr 2 i szkoły w Ogonowicach. Należy podjąć odważne decyzje chociaż
niewygodne i przeprowadzić reorganizację sieci szkół. Np. Gmina Rokiciny miała
4 szkoły, a ma mieć 1 szkołę. Burmistrz nie stawia wniosku o likwidację szkół,
tylko proponuje, aby powstało Stowarzyszenie.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – powinniśmy
dyskutować jak ma wyglądać oświata. Stowarzyszeniu można przekazać szkołę,
która ma do 70 dzieci. Do Łowicza pojechali dyrektorzy szkół najbardziej
zainteresowani. Proponujemy Stowarzyszeni, aby nie likwidować szkół, aby
nauczyciele mieli pracę.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – radny Wijata ma doświadczenie i chce
pomóc przy tworzeniu Stowarzyszenia.
Firkowski Bartłomiej - radny – Prezes OPTEX miał przekazać pismo z informacją
jak będzie realizował zadłużenie wobec gminy. Do tej pory żadne pismo do
mnie nie wpłynęło.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza –z OPTEX – u przyszło pismo o
umorzenie podatku i Burmistrz odpowiedział negatywnie.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – gmina wiele środków finansowych przekazuje
dla innych instytucji, a nie musi przekazywać. Należy sprawdzić system
zatrudnienia nauczycieli. Zadaniem własnym gminy jest dowóz uczniów
niepełnosprawnych. Brakuje mi tabeli zakupu oleju napędowego dla
poszczególnych placówek. Brakuje mi również termomodernizacji niektórych
placówek oświatowych, a to byłyby mniejsze koszty opału. Jest to kwestia
zarządzania. Szkoły społeczne – ile gmina będzie dokładać do tych szkół, czyje
będą budynki? Szkoły w naszej gminie są dobrze wyposażone. Do pewnych
rzeczy powinniśmy podchodzić ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie.
Firkowski Bartłomiej - radny – jeżeli np. w Kruszewcu będzie zlikwidowana
szkoła i przejmie OSP to czyj będzie budynek?
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – w przypadku przekazania obiektu dla
Stowarzyszenia na podstawie umowy jest on własnością gminy. Remonty
bieżące prowadzi Stowarzyszenie. Remonty główne należy planować dużo
wcześniej i zgłaszać do budżetu gminy. W umowie ze Stowarzyszeniem będzie
zapis kiedy szkoła może wrócić do gminy. Mniejsza liczba dzieci nie ma wpływu
na liczbę obsługi. Budynek szkoły będzie budynkiem gminy. Mamy potrzeby
oświatowe i niekoniecznie szkoła ma być w danym budynku.
Komisja informację przyjęła do wiadomości.
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Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej – przedstawił informację z realizacji
zadań Straży Miejskiej.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – Straż Miejska spełnia rolę pilnowania porządku
na terenie gminy. Jestem za tym, aby Straż Miejska istniała w gminie.
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej – Straż Miejska nie tylko pilnuje
porządku ale również współpracuje z Policją.
Sijer Marek – radny – Straż Miejska w wielu tematach odciąża Policję.
Komisja informację przyjęła do wiadomości.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację na temat
przebiegu akcji zimowej na drogach gminnych.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja informację przyjęła do wiadomości.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0 /
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Podpisaliśmy umowę z firmą, która odzyskuje podatek VAT i Urząd skarbowy
zwrócił nam pieniądze.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – jest zwiększenie co do drogi powiatowej,
jest dotacja dla Domu Środowiskowego.
Bąk Barbara – Skarbnik – co do drogi powiatowej to jest to tylko przesunięcie
z innego rozdziału. Do Domu Środowiskowego gmina nic nie dokłada, tylko
zadanie zlecone przekazujemy do prowadzenia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 /
Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum – przedstawił projekt uchwały w sprawie
nadania statutu dla Muzeum Regionalnego w Opocznie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
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Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił
projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił
projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych
przez gminę.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił
projekt uchwały w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia niektórych szkół.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 1, przeciw – 3, wstrz. – 1 /
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wykaz stawek za odbiór odpadów komunalnych w poszczególnych gminach
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 /
Wiktorowicz Jarosław – za – ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w
sprawie zamiaru likwidacji Biblioteki w Bukowcu Opoczyńskim.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – ile kosztuje roczne utrzymanie filii Biblioteki?
Wiktorowicz Jarosław – za – ca Burmistrza – jest to koszt utrzymania
bibliotekarza, opłaty za opał, w tej chwili nie wiem dokładnie ile kosztuje roczne
utrzymanie filii biblioteki.
Sijer Marek – radny – gdzie będą przeniesione książki?
Wiktorowicz Jarosław – za – ca Burmistrza – książki będą przeniesione do
Biblioteki w Opocznie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 /
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Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Wojciechowski Mieczysław – radny – brakuje mi stawek w Opocznie. Czy nie
można pobierać opłat od gospodarstwa, a nie od osoby?
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – co do stawek to jest odrębna
ustawa. Stawki opłat będą jeszcze zróżnicowane, ustawa jest jeszcze w Sejmie.
Firkowski Bartłomiej – radny – w grudniu na sesji mieliśmy wrócić do stawek
opłat. Komisja Rodziny przedstawiła wniosek co do stawek.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – w Gazecie Prawnej sygnalizują, że będzie
nowelizacja ustawy o opłatach.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 /
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26 listopada 2012r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – ten temat proponuje przekazać do Powiatu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 27 grudnia 2012r. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /
Adn. pkt. 5

Zapytania i wolne wnioski.

Wojciechowski Mieczysław – radny – czy uczniowie, którzy nie jeżdżą do szkoły
w swoim obwodzie, czy płacą za przejazd MPK?
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – jest uchwała Rady Miejskiej co do
przewozu uczniów przez MPK.
Wojciechowski Mieczysław – radny – dlaczego dwoje uczniów z Sielca przeszło
do szkoły do Opoczna?
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – dzieci chodziły do klas łączonych
i dlatego rodzice posłali je do szkoły do Opoczna.
Wojciechowski Mieczysław – radny – ile kosztuje utrzymanie ucznia w klasie
zerowej?
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Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – przeciętnie 3953 zł.
Wojciechowski Mieczysław – radny – jakie było zadłużenie gminy na koniec
2012r.
Bąk Barbara – Skarbnik – nie mam jeszcze podsumowania roku, wykonanie
będzie przedstawione w marcu.
Wojciechowski Mieczysław – radny – ile osób pracuje w oświacie mając
uprawnienia emerytalne?
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – informację przygotujemy na sesję.
Wojciechowski Mieczysław – radny – kiedy będzie nabór do szkół?
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – w styczniu było spotkanie
z dyrektorami i ustalono nabór do szkół.
Wojciechowski Mieczysław – radny – kiedy będzie otwarty wiadukt
w Bukowcu?
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – są procedury odbioru obiektów
budowlanych.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad podziękował i zakończył
posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji 9.00 – 12.20.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

M.Gonsiewska

Marek Sijer
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