PROTOKÓŁ Nr 10/2015
z wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury
Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
w dniu 1 października 2015r.
Przewodniczący Rady Miejskiej i Przewodniczący Komisji Oświaty wręczyli
dyplomy i nagrody uczniom szkół Gminy Opoczno biorącym udział
i wyróżnionym w konkursie – Zachowaj trzeźwy umysł – profilaktyka uzależnień.
Konkurs promował kreatywne spędzanie wolnego czasu, bez używek.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek Przewodniczący Komisji
Oświaty oraz Tomasz Rurarz Przewodniczący Komisji Rodziny.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.
Prowadzący posiedzenie przedstawili proponowany porządek posiedzenia,
który Komisja Oświaty przyjęła: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0. Komisja Rodziny
głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2015r.
2. Ocena wypoczynku letniego uczniów.
3. Realizacja zadań oświatowych w Gminie Opoczno za 2014/2015 rok oraz
wyniki egzaminów zewnętrznych.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1
Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że protokół z posiedzenia
komisji w sierpniu był do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji w sierpniu 2015r.
Do protokołu z posiedzenia wyjazdowego we wrześniu będą jeszcze wnioski
i komisja przyjmie na posiedzeniu w listopadzie.
Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny poinformował, że protokoły
z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu były do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji w sierpniu 2015r.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji we wrześniu 2015r.
Ad. pkt. 2
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu do Spraw Społecznych - przedstawiła
informację na temat: realizacja wypoczynku letniego – ocena.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok Burmistrz ogłosił konkursy ofert na realizację zadań
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
1

Konkursy przewidywały między innymi organizację wypoczynku letniego
z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
zagrożonych problemem uzależnień, ubóstwem, niepełnosprawnych,
osiągających wysokie wyniki w nauce i działających wolontaryjnie. Komisja
konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert. Organizatorami
wypoczynku byli:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – wypoczynek w Zakopanem – dotacja gminy to
kwota 13.475zł. Klub OPOKA – 3 wycieczki do gospodarstwa
agroturystycznego Marcinków koło Żarnowa – dotacja gminy to kwota 5 tyś zł.
Również organizacja zajęć sportowych, warsztaty prowadzone przez
psychologów, terapeutów, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
wycieczka do Warszawy – dotacja gminy to kwota 6tyś zł.
ZHP – obozy w Bieszczadach – dotacja gminy to kwota 10.200zł. Spółdzielnia
Socjalna PROMYK NADZIEI – wypoczynek integracyjny w woj. lubelskim wsparcie gminy to kwota 3.150 zł. ZSS Nr 3 – obóz skautów w Czechach,
dofinansowanie gminy to kwota 5.864zł. MDK – zorganizowano gry i zabawy
dla dzieci, warsztaty rękodzielnicze, filmowe i kreatywnego pisania.
Dofinansowanie gminy to kwota 690zł.
PKPS – Świetlica Środowiskowa PINOKIO – zajęcia dla dzieci ubogich
i patologicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, „ Spędzamy
bezpieczne wakacje z dala od używek”. Wsparcie gminy to kwota 1tyś zł.
Środki finansowe w gminie zostały zabezpieczone na te zadania.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała realizację wypoczynku letniego.
/ za -7, przeciw – 0, wstrz. – 0/.
Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała realizację wypoczynku letniego.
/ za -5, przeciw – 0, wstrz. – 0/.
Ad. pkt. 3
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat:
realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2014/2015 oraz
wyniki egzaminów zewnętrznych.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Poinformował, że wyniki egzaminów zewnętrznych są bardzo dobre i lepsze od
średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Oceny z egzaminów
gimnazjalnych są na poziomie powyżej średniej. Liceum Samorządowe
podlegające Gminie Opoczno ma bardzo duży poziom nauczania i jest najlepsze
Liceum w naszym powiecie. Na sprawdzianie klas szóstych najlepiej wypadli
uczniowie SP Nr 1, SP w Januszewicach i Kraśnicy. Bardzo dobre wyniki mają
uczniowie Gimnazjum Nr 1, Nr 3, w Bukowcu Op. w Ogonowicach. Duże koszty
to nauczanie indywidualne. Nauczyciele podejmują kolejne zadania awansu
zawodowego. Liczba dzieci maleje i jest coraz mniej w szkołach i przedszkolach.
Komisja Oświaty i Rodziny realizację zadań oświaty przyjęły do wiadomości.

2

Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Lasota Jacenty - nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Opoczno.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Kopera Tomasz – radny – czy w Januszewicach grunty są już przekształcone?
Lasota Jacenty - nacz. Wydz. RM i ZP – w Januszewicach są zgłoszone
do przekształcenia.
Pacan Andrzej – radny – na działkach gruntów wsi Bielowice nadawane
są numery dla domów mieszkańców z Mroczkowa. Czy Rada ma kompetencje
do zmiany granic miejscowości?
Lasota Jacenty - nacz. Wydz. RM i ZP – są przypadki, że np. w Różannie przy
drodze są nadawane numery domów z Opoczna.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za -6, przeciw – 0, wstrz. – 0/.
Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za -5, przeciw – 0, wstrz. – 1/.
Trojnar Ewa – insp. w Wydz. GKM i OŚ – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie – proponowane ceny zostały
zweryfikowane przez Burmistrza. Rada ma możliwość dotacji do cen wody
i ścieków. Przedstawił proponowane ceny za wodę i ścieki dla wybranych miast
z naszego regionu.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Starus Ryszard – radny – w tym roku jest za duży wzrost cen wody,
a szczególnie ceny ścieków.
Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie – pobór wody jest coraz mniejszy, była
potrzeba modernizacji oczyszczalni, aby spełniała swoje normy.
Rurarz Tomasz – radny – czy mieszkańcy Libiszowa podłączyli się do kanalizacji?
Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie – podłączonych do kanalizacji jest około
70% mieszkańców. Wysłaliśmy pisma do mieszkańców, aby podłączali się do
sieci kanalizacyjnej. W tym temacie mamy wsparcie Burmistrza.
Szczepaniak Alicja – radna – PGK wydało duże środki finansowe na budowę
kanalizacji i należy wspólnie z Urzędem Miejskim egzekwować przyłączenie do
kanalizacji.
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej – po rozmowie z Burmistrzem
przyjęliśmy pewna strategię do uświadamiania mieszkańców.
Łączek Eugeniusz – radny – rozumiem, że edukacja jest potrzebna, ale ile było
interwencji Straży Miejskiej w tym temacie?
Szczepaniak Alicja – radna – Straż Miejska wspólnie z Sanepidem powinna
sprawdzać, czy mieszkańcy są podłączeni do kanalizacji.
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Wołkiewicz Wiesław – radny – w wielu przypadkach mieszkańcy nie chcą się
podłączać do sieci kanalizacyjnej, może ze względu ceny.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – czy w tym roku będzie zrealizowana inwestycja
– przepompownia wody w Sielcu?
Pacan Jacek – Prez. PKG - po przetargu pozostanie tylko wykonanie inwestycji.
Komisja Oświaty negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za -0, przeciw – 5, wstrz. – 3/.
Komisja Rodziny negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za -1, przeciw – 3, wstrz. – 2/.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w sprawie:
pozbawienia drogi, kategorii drogi gminnej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za - 8, przeciw – 0, wstrz. – 0/.
Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za -5, przeciw – 0, wstrz. – 1/.
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału
8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej
w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 4/.
Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za -2, przeciw – 0, wstrz. – 4/.
Prowadzący posiedzenie poinformowali, że projekty uchwał w sprawie
Regulaminu wyboru ławników i wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Piotrkowie Tryb. i Sądu Rejonowego w Opocznie stanowią załącznik
nr 10 do protokołu będą omawiane na sesji.
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie:
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 30.06.2015r
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za - 6, przeciw – 0, wstrz. –0 /.
Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za -5, przeciw – 0, wstrz. – 0/.
Jarzębowska Magdalena – insp. w Wydz. Fun. Europ. – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Zubera z dnia
10.07.2015r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Poinformowała, że Pan Zuber prowadzący działalność gospodarczą złożył skargę
na zaniedbania Burmistrza w toku przeprowadzenia zamówienia publicznego.
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Skarga została przekazana do Komisji Rewizyjnej, która po wnikliwym
zapoznaniu z dokumentami i przedstawieniu wyjaśnień pracownika
odpowiedzialnego za przeprowadzenie tego zamówienia oraz informatyka
będącego członkiem komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie zamówienia
uznała skargę za bezzasadną.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za - 7, przeciw – 0, wstrz. –0 /.
Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za -6, przeciw – 0, wstrz. – 0/.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Poinformowała, że należy zwiększyć środki finansowe na wymianę kanalizacji
sanitarnej przy budowie ronda, przebudowa terenu wokół budynku Urzędu
Miejskiego, zadania zlecone z OPS, wynagrodzenia dla pracowników
interwencyjnych, dodatkowe środki finansowe dla OSP, gmina dopłaca do
pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.
Wołkiewicz Wiesław – radny – czy CIS nie chce przejąć schroniska dla zwierząt?
Bąk Barbara – Skarbnik – był ogłoszony konkurs na prowadzenie schroniska dla
zwierząt, ale nikt się nie zgłosił. Dużo psów jest sterylizowanych, widzimy to po
fakturach jakie wpływają od Weterynarii.
Wacławiak Barbara – radna – do budowy ulicy J.Pawła II dołożone jest 15 tyś zł,
a nie jest wykonany odcinek obok starej kotłowni około 300m.
Komisja Oświaty i Komisja Rodziny projekt uchwały przyjęły do wiadomości.
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Regionu
Opoczyńskiego wraz z pismem Starosty.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Komisja Oświaty i Komisja Rodziny projekt uchwały przyjęły do wiadomości.
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – przedstawił wniosek o utworzenie Miejskiej
Rady Seniorów.
Wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Komisja Oświaty i Komisja Rodziny wniosek przyjęły do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Brak wolnych wniosków.
Wobec braku pytań prowadzący posiedzenie podziękowali i zakończyli
posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Rodziny.
Czas trwania komisji 9.00 – 11.40.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji Oświaty

M. Gonsiewska

Eugeniusz Łączek
Przewodniczący Komisji Rodziny
Tomasz Rurarz
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