PROTOKÓŁ NR 8/15
z posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
w dniu 26 sierpnia 2015 r.
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 Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2015 r.
2. Założenia organizacyjne i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny 2015/2016.
3. Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku-realizacja zadań
inwestycyjnych.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2015 r. w ujęciu na poszczególne organizacje.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Zapytania i wolne wnioski.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Otworzył posiedzenie Komisji
i powitał wszystkich obecnych.
Przewodniczący zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia.
Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad.1
Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2015 r.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła Protokoły
z posiedzenia komisji z czerwca i lipca 2015 r.
Ad.2
Założenia organizacyjne i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny 2015/2016.
Marek Ziębicki-naczelnik Wydziału Oświaty- Przedstawił sprawozdanie dotyczący
założeń organizacyjnych i funkcjonowania oświaty na rok szkolny 2015/2016.
/Załącznik nr 2 do Protokołu/. Poinformował, że nie ma jeszcze informacji dotyczącej
liczby uczniów. Udzielił informacji, że weszło w życie nowe rozporządzenie, że klasy
nie mogą być większe niż 25 uczniów. Jeśli chodzi o dowóz uczniów do szkół tak jak
w latach poprzednich przewozem zajmuje się firma MPK. Ogólnie można stwierdzić,
że szkoły są przygotowane.
Barbara Wacławiak- zastępca Przewodniczącego Komisji- Nic nie usłyszałam na
temat zatoczek.
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Marek Ziębicki-naczelnik Wydziału Oświaty- Nic nie wiem na temat zatoczek. Mogę
oceniać dowóz uczniów jako dobry.
Andrzej Kacprzak-zastępca Burmistrza Opoczna- Tylko czy znajdą się pieniądze na
dodatkowe zatoczki? Jeśli chodzi o kursy otwarte przewóz uczniów należy do
rodziców.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – W przypadku Ziębowa wytyczne
komisji zostały zrealizowane.
Barbara Wacławiak- zastępca Przewodniczącego Komisji- Prosiliśmy o interwencję
w przypadku kursów które trwają godzinę, albo dłużej.
Marek Ziębicki-naczelnik Wydziału Oświaty- Sytuacja jest analizowana.
Andrzej Kacprzak-zastępca Burmistrza Opoczna- W trzech wsiach m.in. Wólka
Karwicka, trzeba pomyśleć o skróceniu czasu podróży dzieci.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Czy brał Pan pod uwagę, że również
budowa ronda wydłuża czas przejazdu.
Anna Wolowska-radna- Chciałabym zapytać czy jest jeszcze rejonizacja dzieci do
szkół?
Marek Ziębicki-naczelnik Wydziału Oświaty- Rada Miejska określa rejonizację
miejscowości do szkół, by odległość do szkoły była jak najmniejsza.
Barbara Wacławiak- zastępca Przewodniczącego Komisji- Czy będzie otworzony
dodatkowy oddział w ZSS nr 3?
Marek Ziębicki-naczelnik Wydziału Oświaty- Wchodzi nowe rozporządzenie w życie,
wchodzą nowe oddziały.
Aneta Tokarska-dyrektor ZSS nr 3- Na tę chwile zgłoszonych jest 108 nowych
uczniów. Cały czas wpływają nowe wnioski od rodziców. W naszych klasach jest
średnio po 25 uczniów. W innych szkołach 24-26 uczniów w klasie. W ZSS nr 2 20-21
uczniów w pierwszej klasie.
Marek Ziębicki-naczelnik Wydziału Oświaty- Nie możemy zmusić rodzica żeby
przepisał dziecko z jednej do drugiej szkoły. Jak byłem dyrektorem to trzymano się
tzw. obwodów, ale niektórym szkołom chyba więcej wolno.
Andrzej Śliwka-dyrektor Biblioteki Publicznej- Chciałbym poruszyć temat z P.
Kuśmierczyk i P. Kałużyńską na temat złej sytuacji filii Biblioteki w Libiszowie
i Mroczkowie Gościnnym.
Przedstawia pokaz slajdów dotyczący Filii Bibliotek w Libiszowie i Mroczkowie
Gościnnym.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Wnioski wpłynęły do Burmistrza są
do rozpatrzenia.
Komisja przyjęła do wiadomości założenia organizacyjne i funkcjonowanie
oświaty na rok szkolny 2015/2016.
Ad.3
Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku-realizacja zadań
inwestycyjnych.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła sprawozdanie z wykonania
budżetu./Załącznik nr 3 do Protokołu/. Wydatki w I półroczu 2015 . były niższe o
21%. Wynik finansowy 13.200.000 zł. Zostały szczegółowo przedstawione w
planie zadania do realizacji.
Wiesław Wołkiewicz- radny- Spytał co dalej z bazarkiem?
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Grzegorz Wołąkiewicz- Czy inwestycja jest zagrożona?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Nie
Komisja przyjęła do wiadomości wykonanie budżetu za I półrocze.
Ad.4
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2015 r. w ujęciu na poszczególne organizacje.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Przedstawiła sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 r.
w ujęciu na poszczególne organizacje./Załącznik nr 4 do Protokołu/.
Barbara Wacławiak- zastępca Przewodniczącego Komisji- Czy są problemy
z leczeniem osób uzależnionych od alkoholu?
Jadwiga Oleksik- kierownik OPS- Występują problemy z niektórymi osobami.
Można zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego o specjalna karetkę i opiekę
i umieścić taką osobę w szpitalu.
Zbigniew Badowski-Komendant Straży Miejskiej- Są osoby chore psychicznie
i osoby niebezpieczne dla otoczenia. Są postanowienia sądu i musimy je
realizować. Chodzą po ulicach osoby chore psychicznie i są niebezpieczne.
Alicja Szczepaniak-radna- Na terenie powiatu opoczyńskiego są tylko 2 karetki
i są duże problemy.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 r. w ujęciu na
poszczególne organizacje.
Radni podjęli decyzję, że sprawą targowiska radni zajmą się na Sesji.
Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 20152029.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmiany
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015- 2029./Załącznik
nr 5do Protokołu/. Około 2 miliony złotych dotacji i 1 milion złotych odsetek
będzie do zwrotu. Złożyliśmy skargę kasacyjną od tego wyroku. W 2016 r.
wprowadziliśmy nowe zadanie dotyczące budowy skrzyżowania Partyzantów i
Biernackiego i łącznik ul. Skłodowskiej. Powiat dołożył do tego zadania i będzie
parking.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2015- 2029.
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b)Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Przedstawiła projekt uchwały udzielenie
pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego./Załącznik nr 6 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego.
c)Zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25
czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kraśnicy.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kraśnicy./Załącznik nr 7 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z
dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kraśnicy.
d) Zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25
czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kruszewcu.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kraśnicy./Załącznik nr 8 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z
dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kruszewcu.
e)Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmian w
budżecie Gminy Opoczno./Załącznik nr 9 do Protokołu/. O ponad 70 tys. złotych
będzie powiększona dotacja dla Przedszkola w Dzielnej. Zabezpieczono środki dla
18 dzieci, a obecnie jest 26 dzieci.
Alicja Szczepaniak-radna- Stowarzyszenie w Dzielnej prowadzi przedszkole
publiczne, czy tak miało być?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Jest to decyzja Burmistrza na utworzenie
przedszkola.
Marek Ziębicki-naczelnik Wydziału Oświaty- Do gminy składają wniosek
o utworzenie przedszkola i Burmistrz decyduje.
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Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Zmiany inwestycyjne-są oszczędności związane
z budową cmentarza, jesteśmy po otworzeniu ofert. Dodam jeszcze, że pieniądze
będą jeszcze przekazane na:
- 125 tys. złotych na lokale mieszkalne przy ul. Staromiejskiej
-przebudowa budynków Urzędu Miejskiego
-budowa oświetlenia w Mroczkowie Gościnnym
-budowa fontanny przy MDK
-zagospodarowanie placu przy pl. Kościuszki
- budowa przy stadionie ścieżki rowerowej
Mieczysław Wojciechowski-radny- Budowa oświetlenia w Kruszewcu- kiedy
i czy będzie przetarg?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Pan Snopczyński może na to odpowiedzieć.
Komisja głosami: za – 3 przeciw – 1 wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
f)Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 20142020”.
Jadwiga Oleksik-kierownik OPS- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie
Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w
zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania na lata 2014-2020”./Załącznik nr 10 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 8 przeciw– 0 wstrz.– 0 pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem
wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
g)Określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorymi
w domu.
Jadwiga Oleksik-kierownik OPS- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorymi w
domu-z poprawką Gminy Opoczno./Załącznik nr 11 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 8 przeciw– 0 wstrz.– 0 pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze
świadczone nad chorymi w domu.
h)Przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Opoczno na lata 2015-2019.”
Stanisław Miązek- naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawił projekt uchwały w
sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Opoczno na lata 2015-2019.”./Załącznik nr 12 do Protokołu/.
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Należy poprawić stan techniczny budynków. Powiększenie zasobów
mieszkaniowych będzie się odbywało poprzez adaptację budynków.
Anna Wolowska –radna – Co dalej z budynkiem na pl. Kościuszki?
Stanisław Miązek- naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Jeśli będą środki na
rewitalizację to będzie można remontować.
Barbara Wacławiak –radna- Kotłownia osiedlowa na ul. Skłodowskiej będzie
remontowana?
Andrzej Snopczyński- naczelnik WTI- Mamy pozwolenia na rozbiórkę, ale nie
jest realizowana.
Komisja głosami: za – 7 przeciw 0 wstrz.– 0 pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Opoczno na lata 2015-2019.”
i)Uchwalenie regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli
w Opocznie.
Stanisław Miązek- naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawił projekt uchwały
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do
kąpieli w Opocznie./Załącznik nr 13 do Protokołu/.
Barbara Wacławiak-radna- Jeśli będzie zalew to będzie można się kąpać i
potrzebny jest regulamin.
Grzegorz Wołąkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej- Od strony ul. 17-go
Stycznia należy kąpielisko ogrodzić siatką, bo dzieci przebiegają do Lewiatana.
Czy będą zasadzone drzewa?
Komisja głosami: za – 7 przeciw 0 wstrz.– 0 pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca
wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie.
j)Powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego
odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach gminnych.
Stanisław Miązek- naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawił projekt uchwały w
sprawie Powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego
odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach
gminnych./Załącznik nr 14 do Protokołu/.
Wiesław Wołkiewicz-radny- Powinna odśnieżać wasza spółka, ale gmina nie
powinna być naciągana na koszty. Służby powinny sprawdzać.
Alicja Szczepaniak-radna- PGK ma sprzęt ale nie spełnia wymogów formalnych.
Stanisław Miązek- naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Będą negocjacje w temacie cen
za usługi.
Komisja głosami: za – 7 przeciw 0 wstrz.– 0 pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno
dotyczącego odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach
gminnych.
k)Przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata
2014-2020”.
Andrzej Snopczyński-naczelnik WTI- Przedstawił projekt uchwały w sprawie
Przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 20142020”./Załącznik nr 15 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 7 przeciw 0 wstrz.– 0 pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Opoczno na lata 2014-2020”.
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l)Utworzenie odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu Powiatowym w
Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października
2015 r.
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu Powiatowym w
Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015
r./Załącznik nr 16 do Protokołu/.
Komisja głosami: za – 7 przeciw 0 wstrz.– 0 pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu
Powiatowym w Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
ł)Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Radni podejmą temat powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników na Sesji.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do Protokołu.
Ad.6
Zapytania i wolne wnioski.
Alicja Szczepaniak-radna- Kiedy będą wnioski inwestycyjne?
Andrzej Śliwka-dyrektor Biblioteki Publicznej- Prośba o pomoc
w zakwalifikowaniu do projektu w GO-PRO.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący podziękował i zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.30
Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury
Protokołował:

Eugeniusz Łączek

Andrzej Monik
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