
PROTOKÓŁ NR 12/13 
z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury oraz Komisji do Spraw Rodziny, 
Młodzieży i Kultury Fizycznej 

w dniu13 listopada 2013r. 

Posiedzeniu komisji przewodniczyli 
- Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury; 
- Marek Sijer -  Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Ewa Róg – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa przedstawiła porządek obrad i  poddała pod głosowanie. 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury przyjęła porządek obrad 
głosami za - 6 , przeciw - 0, wstrz. –0. 
Komisja do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej przyjęła porządek obrad 
głosami za - 6 , przeciw - 0, wstrz. –0. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w październiku 2013r./Komisja 
Oświaty/; 

     Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w  październiku 2013r/Komisja         
Rodziny/. 

2. Informacja na temat korzystania przez uczniów z Pływalni „Opoczyńska Fala”. 
3. Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 
4. Stawki podatkowe na 2014 rok. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
 

Ad.pkt.1 
Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w  październiku 2013r. /Komisja Oświaty/. 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury poinformowała, że 
protokół Komisji Nr 12/13  z dnia 2 października 2013r.  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 protokoły w wersji 
przedłożonej.  
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 12/13  z dnia 2 października 2013r.   

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w październiku 2013r./Komisja Rodziny/; 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży   
i Kultury Fizycznej Nr 11/13   z dnia 30 września  2013r był wyłożony do wglądu w Biurze 
Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był  dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.  

1 
 



Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej.  
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół z posiedzenia Komisji 
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 11/13   z dnia 30 września  2013r.  
 
Ad.pkt.2. Informacja na temat korzystania przez uczniów z Pływalni „Opoczyńska Fala”. 
Grzegorz Adamczyk- p.o. Dyrektora Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”- przedstawił informację na 
temat korzystania przez uczniów z Pływalni „Opoczyńska Fala”. 
/załącznik nr 3/.  

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza-  Mamy w  materiałach sesyjnych dwie uchwały oświatowe, 
prosiłbym, aby to było w tym momencie. 

Komisja Oświaty i Rodziny głosami za 10, przeciw-0, wsztrz-0 pozytywnie zaopiniowała wniosek  
Burmistrza Macierzyńskiego o zmianę porządku obrad. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji Oświaty-  Spotkanie urodzinowe  Krytej Pływalni 
Opoczyńska Fala zostało przeniesione na 15.11.2013r. na godz.18.00. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Burmistrz zaprasza  na  tort urodzinowy z okazji 10-ciolecia 
Krytej Pływalni Opoczyńska Fala. 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

k) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji da publicznych szkół, przedszkoli oraz osób 
prowadzących publiczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich -przedstawił 
projekt uchwały /załącznik 4/.Jesteśmy zobowiązani przyjąć tego typu uchwałę. Dojdzie nam 
jeszcze jedno przedszkole w Dzielnej.  Ogólne zasady  udzielania dotacji określa ustawa o 
systemie oświaty. We wszystkich tych przypadkach gdzie ustawa osiąga dolny próg dotacji, 
ta  uchwała ma określać faktyczną wysokość.  Proponuje 75 % kosztów, szczegóły są podane 
w poszczególnych paragrafach. Druga uchwała  dotyczy tych trzech szkół niepublicznych, 
które będą mogły się rozliczać.  
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji Oświaty-  Czy w Dzielnej powstało przedszkole? 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich – Oddział 
przedszkolny jest częścią szkoły, natomiast mówiąc o dzielnej, to Stowarzyszenie 
postanowiło utworzyć przedszkole. Przedszkole publiczne może być zakładane pod 
warunkiem uzyskania zgody przez gminę. Burmistrz udzielił zgody na prowadzenie 
przedszkola. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji Oświaty-  Od nowego roku w Dzielnej będzie szkoła      
i przedszkole? 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich – Będzie 
przedszkole i szkoła. 
Edyta Kałużyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej- Czy termin rozliczenia 
nie jest za wczesny, prosiłabym aby zmienić do 10-tego każdego miesiąca. 
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Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich – We wszystkich 
typach szkół  zaproponowaliśmy do 7-go każdego miesiąca. Ułatwi to nam rozliczenie 
dotacji, ale nie upieramy się przy tym terminie ostatecznie. Ostatnie sprawozdanie grudniowe 
będzie całorocznym. Dotacja musi być wykorzystana w ciągu roku. Jeżeli środki nie będą 
wykorzystane do 31 grudnia to wracają do gminy. 
Ewa Róg- radna- Jak będziemy rozliczać to przedszkole? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Zgodnie z uchwałą Rady szkoła w Dzielnej 
będzie prowadzona przez stowarzyszenie, dodatkowo wystąpiło ono z wnioskiem do 
Burmistrza o wyrażenie zgody na prowadzenie przedszkola publicznego. Burmistrz wyraził 
zgodę, będzie funkcjonowała tam druga placówka. To przedszkole  nie będzie mogło pobierać 
czesnego, ponieważ Gmina przekaże dotację. 
Ewa Róg- radna- Jak będzie rozliczane korzystanie z budynku. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Należy sięgnąć do umowy ze 
stowarzyszeniem. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Korzystanie           
z budynku jest nieodpłatne, Stowarzyszenie z dotacji utrzymuje budynek, będzie musiało nam 
udowodnić że wydatkowało ja na prowadzenie przedszkola. 
Ewa Róg- radna- Będą inne koszty? 
Andrzej Kacprzak- radny-  Ja nie chcę mówić o przedszkolu  w Dzielnej, myślę że 
powinniśmy rozwiązać  problem funkcjonowania przyjęć do przedszkoli na terenie gminy. 
Powinny być określone kryteria, to nie byłoby wątpliwości. W przedszkolach są różne  
warunki i różne kryteria funkcjonowania tych przedszkoli.  Na terenie miasta jest chętnych 
1000 osób, a w miejscowości X będzie przyjęte 10. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Myślę, że nie zaskoczę radnego, że  kryteria 
naboru do przedszkoli są jasne i szeroko dostępne. Na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie jest 
większe w mieście. Problem z przedszkolami rozładowują przedszkola niepubliczne.             
W Dzielnej, jeżeli zostanie przyjętych 10 dzieci, to przekażemy dotacje na 10 dzieci.  Po roku 
2016 muszą być objęte  wychowaniem przedszkolnym wszystkie czterolatki i trzylatki. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Każda osoba, czy 
to prawna czy fizyczna może założyć przedszkole, my nie możemy tego zabronić. 
Przypominam Państwu, ze już wcześniej wspominaliśmy że w Dzielnej można by  utworzyć 
przedszkole. 
Andrzej Kacprzak- radny- Jeżeli jest to decyzja administracyjna, to ja jako radny, nie mogę 
tego kwestionować. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Prosiłbym o pismo, które wpłynęło z Dzielnej, żebyśmy o tym 
wcześniej wiedzieli.  
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- My nie głosujemy 
na temat powstania przedszkola, tylko sposobie rozliczania dotacji. 
Ewa Róg- radna- Proszę powtórzyć wniosek. 
Edyta Kałużyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej- Proszę o przesunięcie 
do 10-tego każdego miesiąca. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Ja nie widzę 
takiego problemu. 
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Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Proponuję w drugiej uchwale zmienić tez 
zapis do 10-tego każdego miesiąca. 
Komisja do Spraw Rodziny Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisja  Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury głosami: za - 11, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała 
wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej Pani Edyty Kałużyńskiej aby w § 9.2 
przedłużyć termin przekazania sprawozdania miesięcznego do 10 dnia miesiąca. 

Komisja Oświaty głosami: za-7, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne inne formy wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
Komisja Rodziny głosami: za-7, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne inne formy wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
 
l) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji da niepublicznych szkół, przedszkoli oraz 
osób prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu               
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- przedstawił 
projekt uchwały /załącznik 5/. 
Ewa Bolarczyk- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu- Czy konieczne jest  składanie 
wykazu co miesiąc, nie można co pół roku. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Jest to konieczne, 
nie jest  to dodatkowy wysiłek, nie możemy zbierać niepotrzebnych informacji, dotyczy to 
dzieci z terenu innych gmin, z którymi rozliczamy się, abyśmy uzyskali zwrot dotacji. Od 
tego wykazu będzie zależała dotacja z budżetu państwa. Z tego powodu wymagamy 
dokładnych danych wszystkich dzieci. 
Krzysztof Gross- radny- Jeżeli Dyrektor  składa raz na pół roku, to chyba nie ma  żadnego 
problemu.  
Komisja do Spraw RodzinyMłodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisja  Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury głosami: za - 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie 
zaopiniowała wniosek aby w § 9.2 przedłużyć termin przekazania sprawozdania 
miesięcznego do 10 dnia miesiąca. 

Komisja Komunalna głosami: za-7, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne inne formy wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
Komisja Rolnictwa głosami: za-7, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne inne formy wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
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Ad.pkt.3.Stawki  podatkowe na 2014 rok. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL- przedstawiła projekty uchwał w sprawach:  
- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno 
w roku 2014, 
- określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych, 
- określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości. /załącznik nr 6/. 
Andrzej Kacprzak-radny- W tej chwili to my podnosimy podatki, ten podatek wzrośnie. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL- Wskaźnik wynosi 0,8%, skutki dotyczą tego 
wskaźnika, my o tyle podnosimy, te skutki będą mniejsze w następnym roku. 
Andrzej Kacprzak-radny- Okaże się, że my obniżyliśmy podatek, a on wzrośnie. 
Grzegorz Wołąkiewicz- Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny- Podatek rolny wzrośnie o 5,6%. Jaka 
była cena zboża w ubiegłym roku, a jak jest w tym? 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL- W ubiegłym roku cena wynosiła 75 zł, a w tym 
69zł., w naszej gminie w tym roku jest 85zł. Te stawki, które proponujemy są  jednymi z 
najniższych. 

Ad.pkt.5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Podjęcie uchwał  w sprawach:  

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok oraz Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik ZSSiOL- przedstawiła Gminny Program Profilaktyki                             
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok./załącznik nr 7/. 
Komisja Oświaty głosami za 7, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Opoczno na 2014 rok oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Opoczno na 2014 rok. 
Komisja Rodziny głosami za 7, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Opoczno na 2014 rok oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Opoczno na 2014 rok. 
 

b) przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi 
oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik ZSSiOL- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8/. 
Komisja Oświaty głosami za 4, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2014. 
Komisja Rodziny głosami za 3, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2014. 

c) Przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania zakresu zarządzania fragmentem  drogi 
powiatowej nr 3109E Drzewica – Wola Załężna w miejscowości Libiszów w zakresie 
chodnika i zjazdów. 
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Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
9/. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Wiadomo, że gmina nie ma pieniędzy na to zadanie. 
Ewa Róg- radna- To zadanie przejęłaby gmina. 
Marek Sijer- Przewodniczący Komisji Rodziny- Gmina jest zadłużona, a Powiat nie. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Szkoda tych pieniędzy marnować, skoro jest dofinansowanie. 
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału TI- Odnowa wsi ma na celu skomunikowanie 
centrum wsi. My szacujemy wartość tego zadania. 
Ewa Róg- radna- Stawiam wniosek o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad. 
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału TI- Porozumienie jest przygotowane, jest 
sprawdzane przez Radcę Prawnego. 
Ewa Róg- radna- Zarząd Powiatu nie wyrazi zgody na pokrycie kosztów zadania w 100%. 
Andrzej Kacprzak- radny-  Generalnie wydaje mi się, że Powiat powinien przenieść się do 
Żarnowa. Widzę inicjatywy Powiatu w terenie, mamy wiele inwestycji. My już przejęliśmy 
od powiatu ulice w mieście, a powiat ma  Zarząd Dróg Powiatowych i nie dbają o swoje 
drogi. Gmina nie może więcej dokładać do dróg. 
Grzegorz Wołąkiewicz- Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny- Nie do końca jestem przekonany o 
tym, aby odstąpić od tej inwestycji, pamiętam ile dołożyliśmy do drogi do Sitowej, do policji. gmina 
powinna mieć swoje zadania, a powiat swoje. Przyglądam się Prognozie Wieloletniej, wole wybrać 
chodnik w Libiszowie, a nie dokładać do stanicy harcerskiej. Podchodzę z rezerwą do tej uchwały, 
gmina nie ma pieniędzy. Nasuwa się pytanie jak zamkniemy budżet tej gminy. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Powiat sam zwrócił się z prośbą do gminy, gmina  zapłaci 60% 
wartości zadania. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Powiat ciągle nie ma pieniędzy, cały czas liczy na pomoc gminy. 
Proponuję, żeby powiat podzielił się na gminy wiejskie i miejskie. Budżet, który miasto wypracuje 
byłby na potrzeby miasta.  My przejęliśmy drogi powiatowe, oni proszą gminę o połowę pieniędzy na 
to zadanie, a ja nie mogę wyremontować chodnika na swojej ulicy, bo w pierwszej kolejności idą 
pieniądze na powiat. 
Komisja Rodziny głosami za-3, przeciw-1 wstrz-2 wycofała z porządku obrad projekt 
uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania 
fragmentem drogi powiatowej nr 3109E Drzewica- Wola Załężna w miejscowości 
Libiszów w zakresie chodnika i zjazdu.  
Komisja Oświaty głosami za-3, przeciw-1, wstrz-2, wycofała z porządku obrad projekt 
uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania 
fragmentem drogi powiatowej nr 3109E Drzewica- Wola Załężna w miejscowości 
Libiszów w zakresie chodnika i zjazdu. 

Komisja Rodziny głosami za-3, przeciw-1 wstrz-2 wycofała z porządku obrad projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu opoczyńskiego w 
postaci realizacji zadania polegającego na przebudowie fragmentu drogi powiatowej nr 
3109E Drzewica – Wola Załężna w miejscowości Libiszów w zakresie chodnika i 
zjazdów. 
Komisja Oświaty głosami za-3, przeciw-1, wstrz-2, wycofała z porządku obrad projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu opoczyńskiego w 
postaci realizacji zadania polegającego na przebudowie fragmentu drogi powiatowej nr 
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3109E Drzewica – Wola Załężna w miejscowości Libiszów w zakresie chodnika i 
zjazdów. 
e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik 10/. 
Komisja Rodziny głosami za-5, przeciw-1 wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 
Komisja Oświaty głosami za-4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 
f) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno 
w roku 2014.  
Komisja Rodziny głosami: za-3, przeciw-1, wstrz.-3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 
obszarze Gminy Opoczno w roku 2014. 
Komisja Oświaty głosami: za-3, przeciw-1, wstrz.-2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 
obszarze Gminy Opoczno w roku 2014. 
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
Komisja Rodziny głosami: za-3, przeciw-2, wstrz.-3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Komisja Oświaty głosami: za-3, przeciw-1, wstrz.-2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
h)określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych 
Komisja Rodziny głosami: za-4, przeciw-1, wstrz.-2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków 
transportowych. 
Komisja Oświaty głosami: za-6, przeciw-0, wstrz.-1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków 
transportowych. 
i) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Opocznie 
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr11/.  
Marek Sijer- Przewodniczący Komisji Rodziny- Co na ten temat sadzi Pan Dyrektor 
Muzeum? 
 Tomasz Łuczkowski- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie- To jest decyzja Państwa 
Radnych, ja nie mam nic przeciwko temu połączeniu. Jest tylko jeden apel do wszystkich, 
żeby zachować ten dorobek tych dwóch instytucji. 
Krzysztof Gross- radny- Czy będą duże ekonomiczne korzyści z połączenia tych jednostek? 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji Oświaty- To był wniosek Komisji komunalnej, 
skoro Komisja wypracowała taki wniosek o połączenie tych dwóch instytucji, to czy Pani 
Przewodnicząca Komisji komunalnej odpowie mam jakie będą oszczędności? 
Ewa Róg- radna- Ponieważ Pani dyrektor Biblioteki zrezygnowała z pełnienia funkcji 
dyrektora, to powstał taki pomysł połączenia tych dwóch instytucji. Będzie jeden dyrektor 
dwóch placówek , co daje oszczędności w wysokości 70 tysięcy rocznie. 
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Marek Sijer- Przewodniczący Komisji Rodziny- Widzę, że oszczędności nie są policzone, 
jestem przeciwny temu połączeniu. 
Ewa Róg- radna- Taka informacja będzie podana na sesji. 
Krzysztof Gross- radny- Na temat oszczędności nie wiele wiemy. Pojawia się pytanie , czy po 
połączeniu będzie to lepiej funkcjonowało. 
Ewa Róg- radna- Po połączeniu te dwie instytucje będą lepiej funkcjonowały. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji Oświaty- Na komisje resortową te wyliczenia 
powinny być. 
Ewa Róg- radna- Jeżeli będzie jeden dyrektor, a nie dwóch to zawsze będą oszczędności. 
Marek Sijer- Przewodniczący Komisji Rodziny- Myśląc w ten sposób można by też połączyć 
Pływalnie z MDK. 
Ewa Róg- radna- Basen też nam przynosi stratę, musimy schodzić z kosztów, a nie je 
powiększać. 
Andrzej Kacprzak-radny- To nie może być tak, że po rezygnacji  ze stanowiska dyrektorki, to 
by tej decyzji nie było. Te instytucje powinny funkcjonować. Proszę o przygotowanie na jutro 
na sesje zadań Biblioteki, my widzimy Bibliotekę przez pryzmat wypożyczania książek, to są 
rzeczy niewymierne. 
Wiesław Wołkiewicz- radny-  Po wypowiedzi radnej Ewy róg, ja nie widzę różnicy jeśli 
połączymy te dwie placówki. Bardziej zasadne byłoby połączenie tych placówek z MDK. 
Krzysztof Gross- radny- Skoro już jest osoba pełniąca obowiązki dyrektora w Bibliotece, to 
niech tak zostanie, nie ruszajmy tych struktur. 
Tomasz Łuczkowski- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie- W przypadku instytucji 
kulturalnych nie powinno być nastawienia na zysk. Jeśli chodzi o tę uchwałę, to jest 
intencyjna, takie rzeczy robi wiele miast, ale opinie z Rady Muzeum  nie zawsze są 
pozytywne. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji Oświaty- Czy te dwie jednostki mogą być 
połączone, czy Minister Kultury wyrazi zgodę na to? 
Tomasz Łuczkowski- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie- W wielu przypadkach 
Minister Kultury umywa ręce i daje decyzję jednostce prowadzącej. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Jutrzejsza sesja pewnie rozstrzygnie tę 
decyzję, proszę , aby zaopiniować te uchwałę, aby Rada jutro podjęła decyzję. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Kultura nie powinna być dochodowa. Muzeum ma opracowany 
swój kierunek, działania nie są równorzędne z biblioteką. My musimy dążyć do tego , aby te 
instytucje rozwijały się. 
Komisja Rodziny głosami: za-1, przeciw-6, wstrz.-0 negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum 
Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie. 
Komisja Oświaty głosami: za-0, przeciw-4, wstrz.-2 negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum 
Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie. 
j) zmiany sposobu prowadzenia komunalnego zadania własnego Gminy Opoczno 
dotyczącego oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr12/. Wczoraj Rada Nadzorcza odwołała Panią Prezes ZGM. 
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Marek Sijer- Przewodniczący Komisji Rodziny- Proponuję przyjąć uchwałę do wiadomości. 
Andrzej Kacprzak-radny- ZGM nie radzi sobie ze swoimi zadaniami, teraz przejmie kolejne 
zadanie, jak to się skończy. Mam obawy czy poradzą sobie z tym zadaniem. 
Bartłomiej Firkowski- radny- obecny system jest sprawdzony, należy tylko tego dopilnować. 
Powinien  być przetarg na to zadanie, jeśli ZGM wygra ten przetarg, to będzie prowadził to 
zadanie. 
Komisja Rodziny przyjęła do wiadomości uchwałę w sprawie zmiany sposobu 
prowadzenia komunalnego zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego oświetlenia 
ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy  
Komisja Oświaty przyjęła do wiadomości uchwałę w sprawie zmiany sposobu 
prowadzenia komunalnego zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego oświetlenia 
ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy  
 
Ad.pkt.6 Zapytania i wolne wnioski.  
Mieczysław Wojciechowski- radny- Kiedy będą realizowane  wydatki inwestycyjne                
z funduszu sołeckiego? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Wstrzymane są  wszelkie zakupy, realizowane są zadania        
z zakresu dróg oraz zakupy wiat przystankowych. Póki co ciężko powiedzieć, kiedy to będzie 
realizowane. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Czyszczony był zbiornik przy Straży Pożarnej, kto za to płacił, 
kto to wcześniej robił? 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Z funduszu sołeckiego przeznaczone na to zadanie było 5 
tysięcy. Powinno być zrobione   to, jak było sucho, Straż zaczęła szukać wykonawcy, koparka 
i spych  zakopały się , potrzebny jest lepszy sprzęt.  
Nie są realizowane postanowienia Rady, mam na myśli autobus do Kruszewca, kurs  nie 
został przedłużony, ludzie są zdezorientowani. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Myślę, że w Kruszewcu jest mało ludzi 
jeżdżących, przedłużenie kursu jest nieopłacalne. 
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału TI- W czyszczeniu zbiornika przy Straży 
próbowaliśmy wykorzystać soprzęt z dróg, nie udało się to,, ale tez nie zapłaciliśmy za to. 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Komisji Oświaty i Przewodniczący Komisji 
Rodziny zakończyli posiedzenie Komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 9.00-11.40 

 

Przewodniczący   Komisji  do Spraw                            Przewodnicząca Komisji Zdrowia 
Rodziny, Młodzieży                                                            Opieki Społecznej 
i Kultury Fizycznej                                                              Oświaty, Kultury 

Marek Sijer                                                                      Barbara Wacławiak 

 
Protokołowała: 
Bogumiła Kucharska 
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