
PROTOKÓŁ NR 10/14 
z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
w dniu 23 października 2014r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2014r. 
2. Ocena przebiegu wypoczynku letniego uczniów.   
3. Realizacja zadań oświatowych w Gminie Opoczno za 2013/2014 rok.  
4. Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2015 rok.  
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
6. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji zostały wręczone dyplomy i pamiątki                   
dla dzieci, które wykonały najlepsze prace w konkursie organizowanym w 
ramach pierwszego etapu Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. 
Lista laureatów z Gminy Opoczno stanowi załącznik nr 1c do protokołu.  
 
Adn. 1.  

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2014r. 
 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji                              
i powitała wszystkich obecnych. 
 

Przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia,                  
który komisja przyjęła głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 8/14 z dnia 26 sierpnia 2014r. i Nr 9/14 z dnia                            
25 września 2014r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również 
dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.  
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokoły w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                   
z posiedzenia Nr 8/14 z dnia 26 sierpnia 2014r.  
 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 9/14 z dnia 25 września 2014r. 
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Adn. 2.  
Ocena przebiegu wypoczynku letniego uczniów.   

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 2 do protokołu /.  
Anna Pręcikowska – Skoczylas – Wicedyrektor ZSS Nr 3 w Opocznie – ZSS Nr 3 
organizował obóz polsko-czeski koło Darłowa. Program był bardzo atrakcyjny. Dzieci 
na ten obóz typowane są przez wychowawców. To są dzieci z rodzin najuboższych,                 
ale też wyróżniające się. Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie wsparcie Burmistrza                  
i radych. Pieniądze są spożytkowane maxymalnie i co do grosza rozliczone. Dziękuję.   
 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
przebieg wypoczynku letniego uczniów. 
 
Adn. 3.  

Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2015 rok.  
 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła 3 
projekty uchwał / załączniki do protokołu /.  
 
Adn. 4.  

Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2013/14                       
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.  

 
Janusz Plaskota – Kierownik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
informację / załącznik nr 3 do protokołu /.  

 
Komisja przyjęła do wiadomości informację.  

 
Adn. 5.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
 

a) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 4 do protokołu 
/.  
  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

b) Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno                                     
na rok 2014.  

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 5 do protokołu 
/.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca  - Czy wpłynęły już pieniądze z OPTEX-u? 
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Barbara Bąk – Skarbnik – Nie. Pierwsza rata ma wpłynąć do końca grudnia, druga – 
do końca marca.  

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

projekt uchwały.  
 

c) Projekt uchwały w sprawie: uchylająca Uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu 
/.  

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

projekt uchwały.  
 

d) Projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno  w roku 2015. 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.  
Otrzymaliście Państwo nową wersję – w poprzedniej były wykropkowane kwoty, gdyż 
komunikat Prezesa GUS ukazał się w poniedziałek późno i nie zdążyłam nanieść kwot 
na posiedzenia pierwszych komisji. 
 

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

e) Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku                      
od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno. 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały.  
 

f) Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych                   
od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno. 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.  
 
Ewa Róg – radna – zgłosiła wniosek, aby na sesję przygotować: 
a) wykaz podatników (osoby fizyczne i prawne), którym udzielono ulg z tytułu 
podatków (rolny, leśny, od nieruchomości) i opłat lokalnych w roku 2013;  
b) wykaz podatników, którym udzielono ulg w postaci odróbki zobowiązań 
podatkowych w roku 2014 /zamiana podatku na wykonanie określonych prac/.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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g) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2                            

w Opocznie. 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawił projekt uchwały                      
/ załącznik nr 10 do protokołu /.  
Pani Dyrektor ZSS Nr 2 jest obecna na posiedzeniu. Prosimy o zabranie głosu. 
Edyta Czarnecka - Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie – Szkoda, że poprzednie komisje 
wyraziły negatywne opinie w tej sprawie. Pomysł zmiany nazwy pojawił się w 
ubiegłym roku. W nazwie dodajemy część z oddziałami integracyjnymi. Chodzi o 
dzieci                               z upośledzeniem w stopniu lekkim. Ciężkie przypadki 
znajdują się w Szkole Specjalnej. Przy wsparciu i pomocy w czasie zajęć ze strony 
nauczyciela specjalisty dzieci te są                      w stanie zminimalizować swoją 
dysfunkcję, pokonują tę barierę.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca - Czy zmiana nazwy w ciągu roku szkolnego 
jest zgodna z przepisami? Nie lepiej wstrzymać się do nowego roku szkolnego? 
Edyta Czarnecka - Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie – Nie ma żadnych przeciwskazań, 
jeśli chodzi o termin wprowadzenia nowej nazwy. Koszty z tym związane to wymiana 
pieczątek i szyldu. To kwota ok. 1 tys. zł, a korzyści będą dużo wyższe.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca - Czy Pani Dyrektor ma zabezpieczone na te cel 
pieniądze, czy będzie występowała o środki do Burmistrza? 
Edyta Czarnecka - Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie – Będę występowała o ten 1 tys. zł.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jaki jest klimat w Pani szkole? 
Czy nie może wystąpić zjawisko braku tolerancji rodziców pewnej grupy dzieci? Czy 
tego typu zjawisko braliście pod uwagę? Montaż oddziałów w Pani placówce od lat 
odbywał się z trudem. Czy to nie spowoduje dodatkowego utrudnienia                                               
w funkcjonowaniu placówki?  
Edyta Czarnecka - Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie – Na Radzie Rodziców i na 
zebraniach klasowych rozmawialiśmy na ten temat. Wszyscy są zdania, że to 
pozytywne działanie, jeśli w jednym oddziale uczą się dzieci niepełnosprawne i 
sprawne. Co do rekrutacji – to wizerunek zewnętrzny szkoły nie odpowiada niektórym 
rodzicom.  
Obecność dzieci niepełnosprawnych nie przeszkadza rodzicom dzieci sprawnych.  
Rafał Kądziela – radny – Wyrażam obawy związane z tym pomysłem. Podzielam je                    
z Burmistrzem. Nie obawia się Pani, że do Pani placówki przylgnie etykieta szkoły 
specjalnej? Co prawda poziom świadomości się zmienia i jest inny niż kiedyś, ale i tak 
może Pani pozyskać do szkoły mniej dzieci zdrowych. Niemniej jeśli Pani jest 
przekonana o słuszności swoich działań to skończmy rozmowę na tym. 
Edyta Czarnecka - Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie – W Statucie byłby zapis, że nasza 
szkoła jest szkołą ogólnodostępną z oddziałami integracyjnymi. Przyjmowalibyśmy 
dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim. Przypadki ciężkie trafić do nas nie mogą. 
Chcemy rozwijać placówkę, ale decyzja należy do Państwa.  
 

Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 5 przyjęła do wiadomości 
projekt uchwały.  
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h) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum nr 2 w Opocznie. 

Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.  

 
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 5 przyjęła do wiadomości 

projekt uchwały.  
 
i) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych 

nr 2 w Opocznie. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /.  

 
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 6 przyjęła do wiadomości 

projekt uchwały.  
 

j) Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych            
za przewóz środkami komunikacji miejskiej. 

Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Po to jest szkoła na wsi, żeby dzieci do niej 
uczęszczały. Jeśli rodzice podjęli decyzję, że ich dzieci będę uczęszczały do szkoły w 
mieście to niech płacą za bilet.  Nauczanie na wsiach jest dobre. Dzieci też otrzymują 
świadectwa z czerwonym paskiem. Nie trzeba dołować szkół wiejskich.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Ta sprawa 
jest oderwana od oceny szkół, które są lepsze, a które gorsze. Chodzi o równe 
traktowanie dzieci.  
Krzysztof Gross - radny – Jaki jest odsetek pokrzywdzonych dzieci, które płacą za 
bilet? Ile jest tych dzieci?  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Nie wszyscy 
rodzice występują o bilety z bezpłatnymi przejazdami.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – To jest ok. 150-200 dzieci. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca - Nie ma kosztów do tej uchwały. Jaki jest 
koszt roczny? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Nie wiem. 
Trzeba by było zapytać uczniów, ilu z nich skorzystałoby z bezpłatnych przejazdów. 
To trudne. Chcieliśmy sprawdzić, ile MPK straciłoby biletów po wprowadzeniu w 
życie nowej uchwały, ale Spółka nie prowadzi takiej sprawozdawczości. Kwota 
biletów ulgowych dla uczniów to ok. 20 tys. zł miesięcznie, ale ta liczba obejmuje 
wszystkich uczniów, również uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Pamiętamy, kiedy na wsiach trzeba było 
zlikwidować 3 szkoły. Ile było z tym problemów, ile stresu. Proszę o wypowiedź Pań 
Dyrektorek szkół wiejskich.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Czy Dyrektorki mają projekt uchwały, żeby mogły 
się do niego odnieść? Nie mają – uważam więc, że takich pytań nie powinno się 
zadawać.  
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Ile jest osób pokrzywdzonych, które nie otrzymały bezpłatnych biletów i złożyły w tej 
sprawie skargi? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Nie 
prowadzimy takich statystyk. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Ile Gmina traci rocznie na subwencji z uwagi na 
wywożenie dzieci ze szkół wiejskich do szkół miejskich? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – W ubiegłym 
roku otrzymał Pan informację, ile dzieci ze wsi chodzi do szkół w mieście.  
Czy  „pokrzywdzeni” – to wybór rodziców. 
Uważam, że bezpłatne przejazdy nie mają takiego wpływu na wybór szkoły. Rodzice 
kierują się innymi względami.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – W poprzednich latach było wiele 
kontrowersji w sprawie likwidacji szkół na wsiach. Do projektu uchwały powinniśmy 
otrzymać wyliczenie kosztów, dane ile dzieci chce skorzystać z bezpłatnych 
przejazdów do i ze szkoły, ile rodziców złożyło w tej sprawie skargi. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – To nie są 
skargi, a prośby. Część z nich jest na piśmie, ale rodzice przychodzą również do 
Dyrektorów szkół, Burmistrza lub do mnie i zgłaszają potrzeby. Z tym wnioskiem 
występują tylko ci rodzice, których dzieci uczęszczają do Opoczna.  Wy zadecydujcie.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Do podjęcia decyzji potrzebujemy 
dodatkowych informacji np. jakie są koszty, ile było w tej sprawie próśb rodziców. 
Małgorzata Kałużyńska - Dyrektor Zespoły Szkół w Mroczkowie Gość. – 3 lata temu 
dzieci z Dzielnej dojeżdżały do Opoczna. Po zmianie decyzji o dofinansowaniu 
dowozów moja szkoła zyskała, bo przyszło 5 dzieci, w następnym roku 3 i w tym 3. 
Dla rodziców to ważna informacja, że posyłając dzieci do mojej szkoły nie finansują 
kosztów dojazdu.  
Barbara Rek – Zespół Szkół w Ogonowicach – Nie obserwuję odpływu uczniów.                            
Jestem za utrzymaniem obwodów i obecnie obowiązującą uchwałą.  
Anna Idzik – Szkoła Podstawowa w Januszewicach – Jeśli rodzic dał dziecko do 
szkoły w Opocznie to dziecko to już nie wróci do nas, bo zaaklimatyzuje się w tamtej 
szkole. Moja szkoła jest zlokalizowana tak blisko Opoczna, że nowa uchwała nie 
zmieni nic. Rodzice dowożą dzieci samochodem do Opoczna i tak będzie dalej. Mnie 
zależy na tym, aby jak najwięcej dzieci uczęszczało do mojej szkoły. Jeśli rodzic chce 
wozić dziecko do Opoczna to niech pokrywa koszty z tym związane.  
Rafał Kądziela – radny – Najważniejszy jest uczeń. To priorytet.  Uważam, że im 
mniej liczny oddział tym większa efektywność nauczania, bo jest bezpośredni kontakt                            
z nauczycielem i wychowawcą. W dużych szkołach nauczyciele się nawet nie znają,                   
a proces wychowawczy jest bardzo ograniczony. Szkoły wiejskie mają rację bytu. 
Trzeba sprawę rozwiązać na korzyść społeczności mniejszych.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Zwracam się z pytaniem do Pani Skarbnik z uwagi 
na to, że Naczelnik Kozłowski twierdzi, że nie można mówić w kategoriach strat.                            
Czy według Pani to strata, czy nie? 
Barbara Bąk – Skarbnik - Jeśli przy wyborze szkoły przez rodziców są ważne koszty 
dowozu to może być problem ze szkołami wiejskimi i będziemy musieli do nich 
dołożyć.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Dla Gminy to nie strata, że straci subwencję?  
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Barbara Bąk – Skarbnik - Nie nazwałabym tego tak.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Popełniliśmy błąd, że pokazaliśmy, że nas stać na 
wożenie dzieci w różnych kierunkach. Gmina ma obowiązek dowozić, jeśli jest 3-4 
km do szkoły. Zapomnieliśmy o tym. Zapewniamy dowóz, opiekuna itd. W 
mentalności społeczeństwa został wytworzony zły obraz. Kto komu zabroni, jeśli chce 
dowozić dziecko do Opoczna? Jeśli Gmina chce dowozić i jeszcze tracić subwencję to 
bardzo źle. Niedługo zaczniemy dowozić do innych miast.  
Ile kosztuje 25-osobowy oddział w mieście – czy Gmina dokłada do niego, czy sam 
się utrzymuje z subwencji? Czy w szkołach miejskich jest tyle miejsc, że przyjmą 
wszystkie chętne dzieci ze wsi?  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Szkoły 
przyjmą tyle dzieci, ile mają miejsc. Dyrektor ma prawo przyjąć dzieci spoza obwodu 
tylko w wolne miejsca. Każdy wydatek jest stratą. Rodzice pytają dlaczego jeśli 
dziecko z obwodu ZSS Nr 1 uczęszcza do ZSS Nr 3 dostanie darmowy bilet, a jeśli 
jeździ                             z Januszewic to już go nie dostanie.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Proszę poprosić na komisję Burmistrza. Kto jest 
autorem uchwały? 
Aneta Tokarska – Dyrektor ZSS Nr 3 w Opocznie – Chciałam zabrać głos w tej 
kwestii, kiedy dzieci ze wsi przychodzą do szkoły w mieście. Uczniów z terenów 
wiejskich, które chcą się uczyć w mieście w skali naboru to zaledwie 2-3 przypadki z 
różnych miejscowości. Często to jest związane z kwestią meldunku – osoby te są 
zameldowane na wsi, a fizycznie mieszkają w Opocznie.  
Edyta Czarnecka - Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie – Obwody są ustalane według 
meldunku. Tu jest problem.  
Bernarda Adamczyk – Dyrektor Zespołu Szkół w Bukowcu Op. – Problem ma 
również podłoże w tym, że rodzice często pracują, a my nie mamy tym rodzicom i ich 
dzieciom nic do zaoferowania. Chodzi mi o brak godzin świetlicowych. Dlatego dzieci 
ubywa. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Wszystkie 
projekty uchwał zgłasza Burmistrz, ten przygotowałem dla niego ja.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – To na razie projekt uchwały. Każdy ma 
prawo wyrazić swoją opinię, a trzeba wypracować najkorzystniejsze stanowisko. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Nie powinniśmy zabraniać, jeśli rodzic chce 
wozić dziecko do Opoczna. Ale powinniśmy znać powody takiej decyzji. Niektóre 
decyzje są uzasadnione, a inne błahe. Uzasadnionym powodem jest np. ten, jeśli 
rodzice pracują w mieście. Błahym powodem jest ten, jeśli chodzi o to, że przy szkole 
jest boisko „Orlik”, a dziecko chce być piłkarzem. Część rodziców myśli, że w mieście 
jest wyższy poziom nauczania. Tak było kiedyś, nie teraz. Moim zdaniem ilość 
uczniów jest ważna, mniejsza powoduje to, że dzieci można lepiej dopilnować. 
Dyrektorzy na wsiach powinni zachęcać i prosić rodziców, aby zostawiali swoje dzieci 
w szkołach wiejskich. Gmina również.  
Rafał Kądziela – radny - Jakie rozwiązania funkcjonują w innych Gminach w kwestii 
dowozu uczniów do szkół? Czy dzieci mają zapewniony bezpłatny dowóz? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
Rozwiązanie w Opocznie jest autorskie.  
Rafał Kądziela – radny - Proszę tę informację przedstawić na sesji.  
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Alicja Ziółkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy – Jak jest rozwiązana     
w obecnie obowiązującej uchwale sytuacja dotycząca uczniów z innych Gmin? Czy 
mają bezpłatne przejazdy? Dla mnie to korzyść, bo mam 15 takich uczniów. 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – W Opocznie obowiązują                            
2 systemy dowozu dzieci: system kursów zamkniętych – dzieci dowożone są do 
określonych placówek i system kursów otwartych. Niniejszy projekt uchwały dotyczy 
dzieci jeżdżących kursami otwartymi – liniowymi.  
Nie ma współczynnika korelacji między ilością dzieci w oddziale, a wynikami w 
nauce – spójrzcie na materiał. Nie łączmy wyników z liczebnością oddziału. 
Zapominamy                    o procesie dydaktycznym, elemencie rywalizacji itp.  
Dzieci z Buczka do Opoczna - według mnie - nie powinny być dowożone bezpłatnie, 
bo nie są w obwodzie, ale według innych okoliczności – tak, bo za tymi dziećmi idzie 
subwencja do naszej Gminy. W tej uchwale chodzi nam o unormowanie pewnych 
sytuacji.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Zadałem pytanie i nie otrzymałem odpowiedzi. Czy 
jeśli dziecko ze wsi idzie do Opoczna, a Gmina otrzymuje z tego tytułu 2 tys. zł mniej 
subwencji to czy to jest strata dla Gminy, czy nie? 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna - Mamy mniejszą subwencję.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Ile rocznie dzieci jeździ ze wsi do miasta i jaką 
kwotę subwencji mniej otrzymuje z tego tytułu Gmina? Ile kosztuje 25 osobowy 
oddział                        w mieście i jak to się ma do subwencji – czy dokładamy, czy 
nie, a jeśli tak to ile? Czy możemy bez ograniczeń dowozić. Czy są i ile dzieci, które 
uczą się w systemie dwuzmianowym? Jakie straty z tytułu bezpłatnych dowozów 
poniesie Spółka MPK?  
Niektórzy Dyrektorzy wyrażają opinię, że uchwała sprzed 3 lat przyniosła efekty. To 
po co ją zmieniać? Są powody życiowe decyzji rodziców, ale też i błahe – nawiązuję 
tu do wypowiedzi radnego M. Wojciechowskiego.  
Według danych z przyjęć do oddziałów  pierwszych wynika, że na oddział przypada 
26,8 dzieci, a nie 25. Jak to się stało? Limit wynosi 25 dzieci.  Nieprawdą jest,                                    
że przyjmiemy tylko w wolne miejsca.  
Czy problemy życiowe mają tylko mieszkańcy naszej Gminy?  
Ile jest pokrzywdzonych rodziców, których dzieciom Rada nie sfinansowała dowozu                 
do szkoły?  
Co zadecydowało o tej uchwale, że Burmistrz wprowadza ją na tę sesję? 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Bywa tak, że wprowadzamy coś na 
konkretne wnioski radnych. Mija kilka lat i radni wnioskują o coś innego. Wpływają 
do mnie wnioski, a ja mam obowiązek przedstawić je Radzie Miejskiej.  
3 lata temu dyskutowaliśmy o szkołach, gdzie ubywa dzieci, analizowaliśmy przepływ 
dzieci ze wsi do szkół miejskich. Teraz poprosiłem o aktualizację, by przedstawić 
Państwu konsekwencje.  
Subwencja na dziecko wiejskie jest wyższa, niż na dziecko w mieście. Konsekwencją 
migracji jest powołanie 3 szkół społecznych, przekazanie szkół do prowadzenia przez 
Stowarzyszenie.  
Radni mają różne stanowiska odnośnie dowożenia. Jedni nie ograniczaliby możliwości 
wyboru rodzicom. Dochodzą do tego problemy małych szkół wiejskich.  
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Na sesji przedstawimy dokładne wyliczenia dotyczące migracji i wtedy będziemy 
mogli przeliczyć subwencję, a więc poznamy skutki wprowadzenia w życie nowej 
uchwały.  
Co do naborów do klas I-szych. Niektórzy z rodziców nie zapisali dzieci do szkoły, 
albo zapisali do szkół miejskich, bo liczyli na utworzenie dodatkowych oddziałów. 
Wskazaliśmy oddział dodatkowy w Przedszkolu nr 4. Rodzice zaczęli chodzić i prosić 
o dopisanie ich dziecka do danej szkoły. Pozostało kilkanaście dzieci, które nie zostały 
nigdzie zapisane. Utworzenie dla tych dzieci dodatkowego oddziału nie miało sensu. 
Dyrektorzy na prośby rodziców przyjęli tych uczniów. Według nas to racjonalne 
rozwiązanie. Stąd ta liczba 26 w niektórych oddziałach.  
Co do zmianowości proszę o wypowiedź Naczelnika Kozłowskiego. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – W 
oddziałach „0” część dzieci zaczyna zajęcia później, ale to nie zmianowość. 
Aneta Tokarska – Dyrektor ZSS Nr 3 w Opocznie – To nie zmianowość. Dzieci 
zaczynają o innej godzinie – część o 7.45 a inne ok. 10, ale to wynika z organizacji                   
np. zajęć WF-u, czy zajęć laboratoryjnych. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca - O której kończą się zajęcia? 
Aneta Tokarska – Dyrektor ZSS Nr 3 w Opocznie – 0 15.00 
Edyta Czarnecka – Dyrektor ZSS Nr 2  w Opocznie - 14.20 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca - A w ZSS Nr 1? 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Proszę o telefon do Dyrektora ZSS Nr 1. 
Zrobimy analizę, by zupełnie wyeliminować dojazdy kursami otwartymi i problem się 
rozwiązuje.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Wszyscy Dyrektorzy przychodzą na komisje, a z ZSS 
Nr 1 nigdy. 
Czy wszyscy Dyrektorzy dostali nagrody Burmistrza? Czy któryś został pominięty? 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca - Od 1 listopada będzie nowy Dyrektor                           
ZSS Nr 1. Wyrażamy nadzieję, że będzie przychodził na posiedzenia komisji.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Informacja 
na temat nagród jest zamieszczona na stronie internetowej. Nie wszyscy Dyrektorzy 
otrzymali nagrodę.  
Rafał Kądziela – radny - Czy Dyrektor Sobolewski z dniem 1 listopada odchodzi                          
na emeryturę? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Dyrektor nie 
złożył takiej informacji. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Na sesji otrzymamy odpowiedź na pytania, 
które padły w trakcie dyskusji.   
 
Podczas dyskusji padły następujące pytania: 

a) Jakie będą koszty podjęcia uchwały? 
b) Jaka jest liczba pokrzywdzonych dzieci, którym nie przysługuje 

bezpłatny dowóz do szkoły?  
c) Ile wpłynęło skarg rodziców w sprawie odmowy przyznania bezpłatnych 

przejazdów ich dzieciom? 
d) Ile Gmina rocznie traci na subwencji z uwagi na wybór przez rodziców 

dzieci ze wsi szkoły w mieście? 
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e) Ile kosztuje 25-osobowy oddział w mieście – czy Gmina dokłada do 
niego, czy utrzymuje się sam z subwencji? 

f) Czy w szkołach miejskich jest tyle miejsc, że przyjmą wszystkie chętne 
dzieci ze wsi /po wprowadzeniu uchwały o bezpłatnych dowozach dzieci 
do szkół/? 

g) Jak rozwiązana jest kwestia dowozów  dzieci do szkół w innych Gminach 
/jak tę kwestię regulują uchwały/? 

h) Ile rocznie dzieci ze wsi uczęszcza do szkół miejskich i jaką kwotę 
subwencji mniej z tego tytułu otrzymuje Gmina? 

i) Czy są szkoły, w których obowiązuje dwuzmianowy system nauczania? 
j) Jakie straty z tytułu podjęcia uchwały poniesie Spółka MPK /ile Gmina 

będzie musiała dołożyć Spółce/? 
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 

k) Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Opocznie. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr  14 do protokołu /.  
Wojewoda uchylił nam uchwałę z poprzedniej sesji. Otrzymaliście Państwo ksero 
Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody / załącznik nr 14 a do protokołu /.  

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

projekt uchwały.  
 

l) Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie                   
ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 15 a i 15 b do protokołu /.  
Dzisiaj otrzymaliście Państwo nową wersję projektu uchwały.  

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

projekt uchwały.  
 

m) Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 
dla gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                               
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 16 do protokołu, 
płyta z programem – załącznik do protokołu z sesji /.  
 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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n) Projekt uchwały w sprawie: założenia cmentarza komunalnego                                            

w Opocznie. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                               
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 17 do protokołu /.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Na jakim etapie są prace związane                                    
z założeniem nowego cmentarza? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                               
i Ochrony Środowiska – Wydział Techniczno-Inwestycyjny przygotowuje dokumenty 
pod ogłoszenie przetargu na dokumentację.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Na kiedy jest przewidziany termin oddania                     
do użytku? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                               
i Ochrony Środowiska – Pierwszy etap pod koniec 2015 roku.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna - Jednocześnie rozpoczęte są 
prace wywłaszczeniowe, bo niektórzy właściciele działek nie zgodzili się na sprzedaż 
– chcą duże kwoty.  
Rafał Kądziela – radny - Jakie procedury się stosuje - specustawę? 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna - Procedury związane                                          
z wywłaszczeniem. 
 

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

o) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Opoczno. 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 18 do protokołu /.  
 

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

p) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców 
Bukowca Opoczyńskiego z dnia 10 września 2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 19 do protokołu /.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 

q) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Janiny                                                      
i Kazimierza Podlewskich z dnia 9 kwietnia  i 15 września 2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił skargę / pisma dotyczące 
skargi stanowią załącznik nr 20 do protokołu /.  

 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
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Adn. 6.  
Zapytania i wolne wnioski.  

 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Przywieziono betonowy płot do szkoły                              
w Kruszewcu. Kto go ma postawić?  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Tę inwestycję prowadzi 
Wydział Techniczno-Inwestycyjny. Niech Pani Dyrektor zgłosi pytanie do Wydziału.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Przy ul. Inowłodzkiej w Kruszewcu źle 
zatrzymuje się autobus. 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Proszę zgłosić problem na 
piśmie.  
 
 
Materiał – wykaz osób zajmujących się bhp i p. poż. w placówkach podległych Gminie 
– stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
 
 
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
 
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 12.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała                                         Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury  
 
Bogumiła Kędziora                                                          Barbara Wacławiak    
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