PROTOKÓŁ NR 4/15
z posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
w dniu 27 kwietnia 2015r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący 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 protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2015r.
2. Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich – ocena.
3. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez Gminę Opoczno.
4. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Wypoczynek letni uczniów – stan przygotowań.
6. Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w Gminie Opoczno
w roku szkolnym 2015/16.
7. Rozpatrzenie skargi na dyr. MDK w Opocznie - wypracowanie projektu
uchwały.
8. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
9. Zapytania i wolne wnioski.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Otworzył posiedzenie Komisji
i powitał wszystkich obecnych.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo Pani Lidii Stanek, aby Komisja nie
zajmowała się jej skargą na Dyrektora MDK /załącznik nr 2 do protokołu/.
Proszę prawnika o wypowiedź.
Justyna Małachowska – Inspektor ds. obsługi prawnej - W związku z tym, że Pani
Lidia Stanek wycofała skargę, poprosiła też by Rada Miejska nie zajmowała się nią na
sesji, należałoby zdjąć ten punkt z posiedzenia Komisji.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia,
po wykreśleniu pkt. 7 dot. Rozpatrzenia skargi na dyr. MDK w Opocznie.
Zaproszenie na Komisję wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Adn. 1.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2015r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 3/15 z dnia 23 marca 2015r. 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 protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej.
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Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 3/15 z dnia 23 marca 2015r.
Adn. 2.
Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich – ocena.
a) Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Podinspektor Robert Wojciechowski – przedstawił informację / załącznik nr 4a
do protokołu /.
b) Straż Miejska w Opocznie
Zbigniew Badowski – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie - przedstawił
informację / załącznik nr 4b do protokołu /.
Postępowaniami dot. nieletnich zajmuje się Policja, my uzupełniamy działania Policji.
Od najmłodszych klas młodzież jest edukowana. Chodzi o to, byśmy uniknęli kosztów
strat spowodowanych skutkami negatywnych działań obywateli. Chodzi o
profilaktykę.
c) Sąd Rejonowy w Opocznie
Brak przedstawiciela.
Materiał stanowi załącznik nr 4c do protokołu.
d) Prokuratura Rejonowa w Opocznie
Brak przedstawiciela.
Materiał stanowi załącznik nr 4d do protokołu.
Alicja Szczepaniak – radna – Chciałam zapytać o dopalacze – to ogólnopolski
problem, 2 lata temu ten problem był również w Opocznie. Które miejsca są
najbardziej niebezpieczne w Opocznie? Jak wygląda w Opocznie sytuacja z
narkotykami?
Podinspektor Robert Wojciechowski – Jeśli chodzi o dopalacze to nie mamy
informacji na ten temat. Punktów sprzedaży na terenie miasta nie ma. Ujawniane są
sporadyczne przypadki posiadania dopalaczy. Jeśli chodzi o narkotyki to ten problem
u nas nie występuje. Natomiast jeśli chodzi o najbardziej niebezpieczne miejsce to nie
można takiego wskazać, gdyż Opoczno to mała społeczność. W obrębie lokali
rozrywkowych jest najwięcej interwencji dotyczących zakłócania porządku
publicznego.
Anna Wolowska – radna – Czy celowe są patrole 2-osobowe? Może lepiej zwiększyć
liczbę patroli samochodowych?
Podinspektor Robert Wojciechowski – Bardziej efektywny jest patrol pieszy.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
informację.
Adn. 3.
Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez Gminę Opoczno.
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Dorota Rybińska – Naczelna Pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym w Opocznie –
przedstawiła informację / załącznik nr 5 do protokołu /.
Robert Grzesiński – radny – 80% dzieci w szkołach ma wady postawy ciała. Jedyną
placówką leczącą jest Szpital. Trzeba na ten cel przeznaczyć pieniądze. Problem
narasta, do czego przyczynia się brak aktywności fizycznej.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Powinny zostać zwiększone etaty
w przychodni. Jeśli ktoś ma problem z kręgosłupem to rehabilitacji wymaga
natychmiast, a nie za pół roku, czy rok.
Robert Grzesiński – radny – Nauczyciel W-F-u nie może jednocześnie prowadzić
zajęć korekcyjnych z zajęciami kultury fizycznej.
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Basenu – Jest na Basenie Pan
prowadzący zajęcia korekcyjne.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Wiele zależy od nauczyciela
wychowania fizycznego. Na pewno musimy zwiększyć środki na ten cel, bo Gmina
ma za zadanie ochronę zdrowia.
Robert Grzesiński – radny – Czy Pan posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć
korekcyjnych w wodzie dla dzieci?
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Basenu – Wiedzy na ten temat nie mam.
Sprawdzę.
Jest rehabilitacja w wodzie i ona jest w cenniku.

Radny Robert Grzesiński - zgłosił wniosek o zwiększenie środków
finansowych na Basen z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowego
pracownika do prowadzenia w wodzie gimnastyki korekcyjnej wad
postawy.
Barbara Bąk – Skarbnik – Trzeba z czegoś wygospodarować środki na ten cel.
Tomasz Kopera – radny – Zgłaszam wniosek o przygotowanie poprawki budżetowej
z przeznaczeniem środków budżetowych i proszę o przegłosowanie.
Alicja Szczepaniak – radna – Jaki jest procent dzieci, które nie ćwiczą na W-F-ie?
Zbigniew Sobczyk – radny – Jest dużo zwolnień z zajęć W-F-u od lekarzy, a my
musimy je respektować. Jeśli zwolnienie jest całkowite to ok, ale jeśli jest częściowe
to pojawia się problem, bo nie bardzo wiadomo z jakich zajęć dziecko jest zwolnione.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Jaka jest sytuacja finansowa Basenu?
Barbara Bąk – Skarbnik - Przekazywana dotacja jest wystarczająca. Radny nie może
doprowadzić do deficytu budżetu Gminy. Gdzieś musimy ograniczyć wydatki, żeby na
coś przeznaczyć.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Zatrudnienie dodatkowej osoby to dodatkowy koszt.
Młodzi dzisiaj grają na komputerze, zamiast grać w piłkę. Stąd problemy
z kręgosłupem.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Na 4 tysiące dzieci 80% ma
wady postawy, a więc ok. 300 dzieci. Musimy to wszystko przeliczyć.
Robert Grzesiński – radny – Odpowiedzialni za dzieci są głównie rodzice to fakt,
ale dzieci klas „0”, „1” i „2” trafiają do szkoły już z wadami postawy. Dajmy
rodzicom możliwość zorganizowania czasu dzieciom tak, by spędziły go atrakcyjnie.
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Basen przyniósł niewielki zysk, bo część pracowników Basenu pracuje na umowy
zlecenie. To ratuje sytuację Basenu.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Czy gimnastyka dla „Amazonek”
prowadzona jest odpłatnie, czy bezpłatnie?
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Basenu – „Amazonki” płacą 10 zł.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Musimy się zorientować, ile mamy
dzieci i czy rodzice zechcą przyprowadzić je na Basen.
Alicja Szczepaniak – radna - Proszę Dyrektorów szkół o informację na temat
dowożenia dzieci na Basen.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Teraz są karnety.
Robert Grzesiński – radny – Zajęcia nawet płatne mogłyby się odbywać, bo rodzice
już wydają pieniądze na specjalistów. Jedynym kosztem byłoby zatrudnienie jednego
pracownika, albo przeszkolenie do tego i by ta usługa znalazła się w cenniku.
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Basenu – To prawda, że dajemy radę
dzięki pracownikom na umowę zlecenie.
Radny Robert Grzesiński - Po dyskusji radny wycofał wniosek, zaznaczając
że ponowi go przy opracowywaniu budżetu na przyszły rok.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Adn. 4.
Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jadwiga Oleksik Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie –
przedstawiła informację / załącznik nr 6 do protokołu /.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Adn. 5.
Wypoczynek letni uczniów – stan przygotowań.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 7 do protokołu /.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Adn. 6.
Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w Gminie Opoczno
w roku szkolnym 2015/16.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - przedstawił informację / załącznik nr 8
do protokołu /.
Na dwóch spotkaniach przedyskutowaliśmy ten temat. Rodzice nie chcą łączenia klas
1-2-3. Poprosiłem Dyrektora Januszewic o przygotowanie diagnozy, jak uniknąć
łączenia klas przynajmniej częściowego. W ciągu roku byłby to koszt ok. 50 tys. zł.
Do końca kwietnia Dyrektorzy składają arkusze kalkulacyjne, w maju je
przeanalizujemy.
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Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Zaczyna przybywać przedszkoli na
terenie miasta. Zwracam się z prośbą, by przed wydaniem pozwolenia na działalność
sprawdzić, jakie warunki będzie miało przedszkole.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Przeglądamy Statuty
niepublicznych przedszkoli. Sanepid, Straż nie mają zastrzeżeń. Zgodnie ze Statutami
przedszkola mają wszystko, ale spróbujemy sprawdzić. To konkurencja dla naszych
szkół, ale nie straciliśmy dzieci.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Wyciągnąłem jeden wniosek dotyczący
Przedszkola „Abecadło” nad Apteką. W Statucie ma zapisany plac zabaw, którego nie
ma w rzeczywistości. To złamanie przepisów. Przedszkole na ul. Hubala nie ma placu
zabaw i nie zgadza się liczba pracowników do opieki nad dziećmi. W Statucie jest
zapisane, że 2 osoby przypadają na oddział, a w rzeczywistości jest tylko 1.
Wystąpiłem do Kuratorium Oświaty o przeprowadzenie kontroli w ramach nadzoru
pedagogicznego. To jest podstawa do unieważnienia działalności takiego przedszkola.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Doposażamy przedszkola
w zabawki.
Zbigniew Sobczyk – radny - Część placów zabaw jest starych. Trzeba je odnowić.
Na ul. Hubala na pewno nie ma placu zabaw.
Aneta Tokarska – Dyrektor ZSSS Nr 3 w Opocznie – Nabór do przedszkoli
prywatnych przełoży się na klasy I-sze. Ta sytuacja uderza w nas wszystkich. To
działanie prędzej czy później odbije się na szkołach publicznych.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Przerwa
Po przerwie
Adn. 7.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) Projekt uchwały sprawie: przekazania środków finansowych
dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności–
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok
2015.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu
/.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Czy na remont budynku przy
ul. Staromiejskiej są zabezpieczone pieniądze?
Barbara Bąk – Skarbnik – Tak, są zabezpieczone.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Czy na kamerę przy MDK wyczerpała
się gwarancja?
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Barbara Bąk – Skarbnik – Kamera nie nadaje się do naprawy.
Na remont dachu Stanicy Harcerskiej są zabezpieczone pieniądze w wys. 60 tys. zł.
Tomasz Kopera – radny - Czy w tym roku są prognozy na nadwyżkę budżetową?
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie odpowiem na to pytanie.
Czy wiemy co dalej ze Stanicą?
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nie, rozważamy.
Anna Wolowska – radna – Nie możemy rozłożyć kosztów remontu Stanicy na Gminę
Opoczno i Gminę Białaczów?
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – To nasze obiekty, a teren
Nadleśnictwa. To naniesienia nasze, a grunty nie nasze.
Mieczysław Wojciechowski - radny – Czy Gmina płaci Lasom Państwowym?
Barbara Bąk – Skarbnik – MDK płaci podatek leśny.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Sprawdzę.
Tomasz Kopera – radny - W poprzednich latach były inwestycje. Wodociąg za 100
tys. zł, teraz dach 60 tys. zł. Zostaniemy zaskarżeni o niegospodarność.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Wkrótce odbędzie się
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Musielibyśmy zapłacić za nocleg dla jego
uczestników 45 tys. zł. Stąd decyzja, by wyremontować dach i tam umieścić gości.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.

c) Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Opoczno na lata 2015 – 2020.
Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – 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: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych
położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha
Kossaka.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.
Ten plan miejscowy przygotowany został w związku ze sprawą lokalizacji
Przedszkola przy u. Kopernika. Chodzi o zablokowanie takich pomysłów. To
zainicjowanie procedury, która potrwa ok. roku.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) Projekt uchwały w sprawie: określenia przestanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno
oraz warunków i zasad korzystania z nich.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.
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Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.

f) Projekt uchwały w sprawie: zmiany planu pracy Rady Miejskiej
w Opocznie na rok 2015.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Adn. 8.
Zapytania i wolne wnioski.

Radna Barbara Wacławiak – zgłasza następujące potrzeby:
- aby raz w tygodniu pracownicy interwencyjni posprzątali teren przy
ul. Skłodowskiej między blokami nr 14 a 16 /koło trzepaka/;
- na w/w terenie postawić kosz z napisem „szkło”;
- uzupełnić piach w piaskownicach;
- nakłonić właściciela lokalu „Las Vegas” na ul. Skłodowskiej do pomalowania
elewacji budynku.
Pani Dyrektor Basenu – prosi o pomoc w rozwiązaniu następującego
problemu: na parkingu basenu parkowane są prywatne samochody na całe dnie,
jest potrzeba postawienia znaku „dla klientów basenu”.
Radny Zbigniew Sobczyk – prosi o ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu
Piastowskim.
Z pozostałymi opisowymi materiałami sesyjnymi Komisja zapoznała się.
Stanowią one załączniki do protokołu z sesji Rady Miejskiej w dn. 29 kwietnia 2015r.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.50

Protokołowała

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury
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Bogumiła Kędziora

Eugeniusz Łączek
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