
PROTOKÓŁ NR 12/14 
z łączonego posiedzenia  

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

w dniu 29 grudnia 2014r. 
 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji 
Oświaty i Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji Rodziny.  
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 listopadzie 2014r. 
2. Plan pacy Komisji na 2015 rok.  
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
4. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Eugeniusz Łączek i Tomasz Rurarz – Przewodniczący obydwu Komisji – Otworzyli 
posiedzenie Komisji i powitali wszystkich obecnych. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty zawnioskował o zmianę porządku posiedzenia,                     
aby wyglądał on następująco: 
Porządek posiedzenia po zmianie: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w listopadzie 2014r. 
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
3. Zapytania i wolne wnioski.  
4. Plan pracy Komisji na 2015 rok.  
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie swój wniosek.   
Komisja Oświaty głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia po zmianie. 
 
Przewodniczący Komisji Rodziny zawnioskował o zmianę porządku posiedzenia,                          
aby wyglądał on tak, jak zawnioskował Przewodniczący Komisji Oświaty.  
Komisja Rodziny głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia po zmianie. 
 
 
Adn. 1.  

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w listopadzie 2014r. 
 
Przewodniczący Komisji poinformowali, że wspólny protokół Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury oraz Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i 
Kultury Fizycznej Nr 11/14 z dnia 10 listopada 2014r. był wyłożony do wglądu w 
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Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad przed 
rozpoczęciem Komisji.  
Przewodniczący zapytali, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddali pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej.  

Komisja Oświaty głosami: za – 9 przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 11/14 z dnia 10 listopada 2014r. 

Komisja Rodziny głosami: za – 4 przeciw – 0, wstrz. – 1 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 11/14 z dnia 10 listopada 2014r. 
 

Adn. 2.  
Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

 

a) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Opoczno. 

 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przestawił projekt uchwały / załącznik                  
nr 2 do protokołu /.   

To dwie zmiany – jedna dotyczy zmiany nazwy szkoły, a druga inicjatywy 
uchwałodawczej.  

Andrzej Pacan – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rodziny – Czy jest potrzeba 
dopisywania do nazwy szkoły zwrotu „z Oddziałami integracyjnymi”? Wiadomo,                       
że szkoła spełnia to zadanie.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Wyjaśnię. Radni poprzedniej kadencji 
już zadecydowali o zmianie nazwy szkoły na sesji w październiku. Dyskusja była                                  
i kontrowersje, zdania były podzielone. Był to wniosek Dyrekcji szkoły i Rady 
Rodziców. Na sesji Dyrektorzy byli obecni i wyjaśnili dlaczego chcą tej zmiany. 
Trzeba to wpisać do Statutu, to ma charakter porządkowy. Uchwała została podjęta i 
nie została podważona przez Nadzór Wojewody. 

Tomasz Kopera – radny – Chodzi mi o pkt. 8 dot. inicjatywy obywatelskiej. 200 osób 
składa podpisy i projekt, a ten może być przez Przewodniczącego od razu odrzucony                      
i w ogóle nie dotrzeć do Rady Miejskiej? 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Tak. Może być inicjatywa, która nie 
znajdzie oparcia w przepisach prawnych i brak będzie możliwości finansowania. To 
Rada Miejska decyduje o finansach i budżecie, ale Burmistrz ma bardzo poważną rolę, 
jeśli chodzi o budżet. Bez zgody Burmistrza wiele w budżecie nie da się zrobić.  

Tomasz Kopera – radny – Pkt 8 jest zaprzeczeniem idei obywatelskiej, bo to Rada 
Miejska decyduje, a nie obsługa prawna, czy administracyjna urzędu.  
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Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – W praktyce może być tak, że jeśli 
prawnicy stwierdzą uchybienia to mogą naprowadzić inicjatorów na właściwe tory, 
może być poprawka. Coś co jest sprzeczne z prawem  nie może przejść dalej, musi być 
wycofane lub poprawione. Nie może być inaczej, bo na sesję Rady Miejskiej trafi coś 
niezgodnego z prawem. O to chodzi.  

Jeśli jakiś pomysł ma sens, czy jest potrzebny, a inicjatorzy popełnią błędy prawne to 
prawnicy poprawią, to jest do skorygowania. Jest etap opiniowania, konsultowania. 
Nie można nadać biegu temu, co prawo będzie naruszało.  

Tomasz Kopera – radny – Nawet radni nie będą mieli wiedzy o projekcie, bo nic nie 
zobowiązuje urzędu do informowania.  

Dlaczego na sesji projekt nie może być zaprezentowany i wyjaśniony? Chodzi o to, 
aby projekty przechodziły na sesję, nie były hamowane. Chcemy wiedzieć i 
decydować,                    a punkt 8 powoduje, że będzie zagrożenie, że inicjatywy będą 
ukrócane politycznie. Ten zapis jest według mnie niepotrzebny.  

Barbara Wacławiak – radna – Jeśli do każdej inicjatywy będziemy podchodzić 
politycznie to nie ma to sensu. Inicjatorzy muszą też wskazać pieniądze na dany cel. 

Jeśli coś będzie niezgodne z prawem to wejdzie na sesję, podejmiemy uchwałę,                                     
a Wojewoda nam ją uchyli. Ten zapis nic nie hamuje. Jeśli opinia prawna będzie zła to 
prawnicy usiądą razem z inicjatorami i powiedzą, w którym kierunku iść, aby wniosek 
został przedstawiony Radzie.  

Barbara Bąk – Skarbnik – Jeśli inicjatywa obywatelska będzie związana z uchwałą 
dotyczącą wydatków to decyduje i tak Rada Miejska. Rada Miejska zadecyduje,                     
czy zrezygnować z jakiegoś zadania na korzyść tego.  

Tomasz Kopera – radny – Ta inicjatywa zostanie już odrzucona, bo do Rady Miejskiej 
nie dojdzie.  

Barbara Bąk – Skarbnik – Nie, to Rada Miejska zadecyduje. Zrezygnuje z jakiegoś 
zadania na korzyść tego, albo nie.  

Ryszard Starus – radny – Zmiana nazwy szkoły wiąże się z kosztami – to koszty 
wymiany pieczątek i szyldu.  

Barbara Bąk – Skarbnik – Wszystkie te zmiany już poszły.  

Wiesław Wołkiewicz – radny – Jeśli grupa inicjatywna złoży wniosek i nie wejdzie on 
na Radę Miejską to radny ma prawo zgłosić projekt uchwały na sesji, jeśli  do niego 
się zgłoszą. Nie ma problemu.  

Robert Grzesiński – radny – Słowo „integracyjne” to nie tylko słowo, za nim idą 
pieniądze. To większa subwencja.  

Janusz Plaskota – Naczelnik Wydz. Oświaty – Pierwszy Oddział integracyjny powstał 
kilka lat temu. Za nim idą większe pieniądze.  
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Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Informacja dla rodzica, że jest to 
Oddział integracyjny jest bardzo ważna. W ten sposób tworzymy nabór. To klasy                    
20-osobowe z korzyścią dla szkoły. Wybór szkoły specjalnej, a typowej nie podlega 
dyskusji.  

Robert Grzesiński – radny – Czy w ZSS Nr 2 jest winda dla osób niepełnosprawnych?  

Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – W lutym powinny rozpocząć się 
prace i zakończyć w czerwcu.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Może skorygować brzmienie pkt. 8 
poprzez wykreślenie zapisu o braku możliwości finansowania? Załóżmy, że grupa 
inicjatywna występuje z propozycją, która w ogóle nie należy do kompetencji Gminy. 
Można się z tym spotkać, a jest nie do przyjęcia. Jakiekolwiek sprzeczne z prawem 
inicjatywy powinny być cofnięte. Z tym na sesję wyjść się nie da.  

Tomasz Kopera – radny – Trzeba wykreślić zapis o braku możliwości finansowych. 
Zapis ten znaczy, że od razu można odrzucić pomysł, bo brakuje pieniędzy.  

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji Oświaty – To środki finansowe 
publiczne. Burmistrz odpowiada za wykonywanie finansów.  

Andrzej Pacan – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rodziny – W budżecie Łodzi 
jest zostawione 10 mln zł i grupy inicjatywne mogą składać wnioski, one są 
rozpatrywane                           i na najlepszy idzie ta kwota. W budżecie Opoczna 
środki nie są zabezpieczone.  

W każdej chwili grupa inicjatywna zgłasza się do radnego i radny zgłasza pomysł.  

Barbara Bąk – Skarbnik –Tak to jest robione w innych Gminach.  

Pytanie, czy możemy zostawić na rezerwie  pieniądze na ten cel. Na nasz budżet to 
spora kwota.  

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji Oświaty – Przyjmijmy do wiadomości 
sugestię radnego Tomasza Kopery i nie głosujmy dzisiaj projektu uchwały. 
Zadecydujemy na sesji.  

Tomasz Kopera – radny – Powtórzę to na sesji.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Proszę, aby na komisji to rozważyć.  

W kwestii finansowania – Rada Miejska uchwala budżet i ta sama Rada za miesiąc 
otrzymuje wniosek 200 mieszkańców o budowę ulicy za 1 mln zł. Czy są możliwości 
finansowe na tym etapie? Można definitywnie stwierdzić, że Rada Miejska uchwaliła 
budżet i przyjęła do realizacji zadania inwestycyjne, a tu nagle pojawiła się inicjatywa 
obywatelska i możliwości finansowych nie ma. Nawet jeśli pomysł trafi na sesję Rady 
Miejskiej, jeśli poszły przetargi na inne zadania, to i Rada Miejska nic nie zmieni. 
Chyba, że na przekór będziecie forsować. 
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Czy inicjatywa powinna trafić na sesję, czy nie – może powinna. Podyskutujcie dziś, 
nie przenoście tego na sesję.  

Barbara Bąk – Skarbnik – Czy nie można ograniczyć wniosków terminami złożenia? – 
np. wnioski do końca września będą rozpatrywane, przy opracowaniu budżetu na 
przyszły rok, albo wydzielić kwotę, którą Rada Miejska będzie dysponować.   

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji Oświaty – Według mnie terminy 
ograniczają inicjatywę.  

Barbara Wacławiak – radna – My, radni, do Komisji Budżetowej możemy też składać 
wnioski na przyszły rok. My zatwierdzimy budżet, a pojawi się inicjatywa. Inicjatorzy 
muszą wskazać środki na ten cel. Wydzielenie kwoty to według mnie najlepsze 
rozwiązanie, ale czy nas stać na to?  

Tomasz Kopera – radny – Wnioskuję, aby w pkt. 8. wykreślić zapis „brak możliwości 
finansowania”. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Jeśli Rada Miejska zadecyduje                                  
o wykreśleniu to pozostaje tylko przeszkoda prawna. Weszliście w obszar budżetu 
obywatelskiego. Rada Miejska musiałaby zadecydować o wydzieleniu puli na 
inicjatywy obywatelskie. To staje się coraz modniejsze  i pewnie Opoczna nie ominie. 
Można też składanie wniosków obwarować terminami, żeby nie burzyć budżetu. 
Popracujmy nad załącznikiem. Może na następną sesję przesuńmy ten temat.  

Barbara Wacławiak – radna – Padło tyle propozycji – data, wydzielenie puli, pkt. 8, 
opinia prawna, jeśli jest możliwość to przesuńmy temat na następną sesję. Składam 
wniosek o wycofanie projektu uchwały, celem dopracowania.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - Zostawmy zmianę nazwy szkoły.  

Barbara Wacławiak – radna – Ustęp 1 zostaje, wycofujemy ustęp 2 projektu uchwały.  

 

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała głosami: za -  8, przeciw - 0, 
wstrz. – 1, projekt uchwały z samym ustępem 1 dotyczącym zmiany nazwy 
szkoły.  
Komisja przegłosowała wykreślenie ust. 2 projektu uchwały głosami: za – 8, 
przeciw - 0, wstrz. – 0 . 
 
 
Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała głosami: za - 6, przeciw - 0, 
wstrz. – 0, projekt uchwały z samym ustępem 1 dotyczącym zmiany nazwy 
szkoły.  
Komisja przegłosowała wykreślenie ust. 2 projektu uchwały głosami: za – 5, 
przeciw - 1, wstrz. – 0        
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b) Projekt uchwały: uchylającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia 

samorządowych instytucji kultury: Muzeum Regionalnego w Opocznie 
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie.  

 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przestawił projekt uchwały / załącznik 
nr 3 do protokołu /.   

Ryszard Starus – radny – Proszę, aby unikać słowa „zamiaru”. Zamiar można mieć 
zawsze. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Użyto ustawowego określenia. To 
ustawy regulują tę kwestię. Nie da się tego uniknąć.  

 

Komisja Oświaty głosami: za – 8 przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

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

Adn. 3.  

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił informację                                 
/ załącznik nr 4 do protokołu /. 

Z dniem 14 grudnia został uruchomiony przystanek Opoczno-Południe i została 
uruchomiona Linia Nr 4, którą zaczęliśmy dowozić i odwozić pasażerów na pociąg. 
Przystosowaliśmy 12 kursów w kierunku a) dowóz pasażerów do stacji Opoczno-
Południe i kierunek b) odbiór pasażerów z przystanku i dowóz ich do centrum 
Opoczna. Jak widzicie Państwo w materiale w okresie od 14 do 23 grudnia Spółka 
MPK poniosła duże straty. Opiewają one na sumę aż 9 tys. 697 zł 80 gr. Stanęliśmy 
przed dylematem co dalej? Kontynuować te kursy, które są naniesione w rozkładach 
jazdy                                             i opublikowane w mediach i dalej pogrążać się w 
straty? Warto przeliczyć jakie to kwoty. Chciałem Państwa o tym poinformować, bo to 
spoczywa również na Radzie Miejskiej. Skąd wziąć pieniądze na pokrywanie strat? 
Wiadomo naszym zobowiązaniem jest zapewnić dowóz, ale nie wiem czy do końca 
była przemyślana strategia przed uruchomieniem linii, bo jak się okazuje mamy 
znikomą liczbę pasażerów. To są pojedyncze osoby, a jeździmy od godz. 4.30 do 
godz. 24.00 Zauważyliśmy natomiast dziesiątki samochodów, którymi rodzice 
przywożą i odbierają swoje pociechy.  Na pewno chodzi o bezpieczeństwo dzieci, bo 
przystanek znajduje się na obrzeżach miasta. Na siłę nie zmusimy nikogo do 

6 
 



korzystania z naszych usług. Macie styczność ze swoimi wyborcami. Może należy 
przedyskutować, jak oni to widzą? Czy dalej pogrążamy się w koszty, czy może się 
zastanówmy. Może w weekendy będziemy tylko jeździć, albo zredukujemy do 
maximum kursy, żeby zminimalizować straty. Jeśli będziemy kontynuować te kursy to 
w niedługim czasie okaże się, że i budżet Gminy będzie za mały na pokrycie strat. 
Proszę, aby podjąć dyskusję na ten temat. Nie chodzi o to, że Spółka MPK chce się 
wycofać z zobowiązania zapewnienia dowozu, ale musimy znaleźć wspólnie jakieś 
rozwiązanie. Żaden przewoźnik, nawet taxi, nie chce słyszeć aby tam podjechać. 
Taksówkarze mówią, że nie ma to sensu z uwagi na dużą ilość samochodów 
osobowych zawożących i przywożących pasażerów. Mamy czas do                            6 
stycznia, aby coś wypracować, żeby to miało sens, żeby Spółka nie wchodziła w tak 
ogromne koszty.  

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – A może zakupić minibusa? 

Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Mamy minibusa na 13 osób                            
i już tym minibusem jeździmy. To jest 12 kursów i to ponad 200 km dziennie.  

Ryszard Starus – radny – Podzielę się swoim doświadczeniem. W związku z 
otwarciem stacji Opoczno-Południe jechało nas 5, wróciło tylko 3. Może jeszcze coś 
mniejszego zakupić.  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Do 6 są zawieszone kursy MPK. 
Musimy podjąć decyzję, jak zorganizujemy dowozy, żeby odbywało się to z korzyścią 
dla społeczeństwa i żeby nie przynosiło takich strat dla Spółki. Jeśli wpływają do 
Państwa jakieś sugestie to prosimy przekazujcie je do nas. Każda informacja jest dla 
nas ważna. 

 

Przewodniczący Komisji zarządzili przerwę, aby spotkać się w swoim gronie                                              
i popracować nad planami pracy.  

 

Adn. 4.  

Plan pracy Komisji na 2015 rok.  

 

Komisje opracowały plany pracy i je przegłosowały.  

 

Komisja Oświaty głosami: za – 9 przeciw – 0, wstrz. – 0 zatwierdziła plan 
pracy Komisji.   

 
Komisja Rodziny głosami: za – 6 przeciw – 0, wstrz. – 0 zatwierdziła plan 

pracy Komisji.   
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknęli posiedzenie.  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia 9.00, godzina zakończenia posiedzenia 11.05 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

Eugeniusz Łączek 

 

 

Przewodniczący Komisji  

do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury  Fizycznej 

Tomasz Rurarz 

 

 

Protokołowała: 

Bogumiła Kędziora  
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