PROTOKÓŁ NR 12/15
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
w dniu 22 grudnia 2015 r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Irena Przyborek - Przewodnicząca Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 1c do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w listopadzie 2015r.
2. Budżet gminy na rok 2016.
3. Plan pracy komisji na rok 2016.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Irena Przyborek – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji i
powitała wszystkich obecnych.
Przewodnicząca komisji poinformowała, że pkt. 2 dot. Budżetu gminy na rok 2016
będzie tematem w miesiącu styczniu 2016r.
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia
/załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad.1.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w listopadzie 2015r.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 11/15 z dnia 25 listopada 2015r. był wyłożony
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad
przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 11/15 z dnia 25 listopada 2015r.
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Ad.2.
Plan pracy komisji na rok 2016.
Komisja opracowała plan pracy Komisji na rok 2016 i przyjęła go głosami:
za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Plan pracy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.3.

Zaopiniowanie materiałów na sesję:
A) Funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – przedstawił informację /załącznik
nr 4 do protokołu /.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 5 do protokołu
/.
Jarosław Jurowski – radny – Na każdej sesji dokładamy do oświaty.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – To sprawy związane z
funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Wszystkie szkoły od stycznia do sierpnia
generowały straty. Po zmianach od września większość z nich nie generuje kosztów.
W ZSS Nr 1 zostały zwolnione 4 osoby. ZUS domaga się spłaty długu ZSS nr 1. W
szkole w Kraśnicy nastąpiło przesunięcie kwoty 5 tys. zł z oleju, w związku z tym że
nie ma zimy. W szkole
w Bielowicach Pani Dyrektor sama taką
sytuację spowodowała, że 7 tys. zł zabrakło na funkcjonowanie stołówki. Prosiliśmy
ją, aby zlikwidowała jeden dodatek intendencki, ale od maja nie wykonała polecenia.
W Mroczkowie zabrakło 13 tys. zł dla Pań obsługujących kuchnię. Nasuwa się
pytanie, czy stołówki na terenach wiejskich mają funkcjonować jak do tej pory. Po
analizie budżetu wynika, że wydatki roczne będą niższe o kwotę 400 tys. zł. To istotna
suma. Nie da się od razu wszystkiego poprawić. Zmiany wprowadzamy stopniowo.
Najbardziej jaskrawe przypadki dotyczące zatrudnienia były w ZSS Nr 1 i to
porządkujemy. W przedszkolach dokonano redukcji etatów. Malała liczba dzieci, a
wzrastało zatrudnienie. To była nienormalna sytuacja. Staramy się to naprawić. Myślę,
że starania Burmistrza przyniosą konkretne rezultaty.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu /.

2

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów
wyboru ofert.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty - przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 7 do protokołu /.
Na temat tej uchwały dyskutowaliśmy na poprzedniej komisji i na poprzedniej sesji.
To próba zabezpieczenia się na wypadek braku miejsc w naszych przedszkolach.
Budowa nowego przedszkola to długa inwestycja. Ten projekt uchwały bazuje na
uchwale z 2004 roku, zgodnie z którą powyżej 5h płaci się za miejsce w przedszkolu,
do 5 h jest bezpłatnie.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno pod nazwą Gminny
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty - przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 8 do protokołu /.
Barbara Bak – Skarbnik- Mam kilka uwag dotyczących uchwały. W podstawie
prawnej powinien być podany art. 12 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 296 Systemu oświaty. II § 4
pkt. 1 Statutu – kadry też powinny przejść, a nic nie mówi się na ten temat. Czy SIO
przejdzie do nowej jednostki, bo w tej chwili wykonuje to Wydział Oświaty. § 7 pkt. 1
– nie mówi się o ustawie o rachunkowości.
Jarosław Jurowski – radny – Dopracujcie razem projekt uchwały i dopiero
przedstawcie nam radnym.
Barbara Bak – Skarbnik - Całe mienie przechodzi do jednostki?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty - Najpierw przejściowo na stan Urzędu
Miejskiego, a dopiero do nowej jednostki.
Barbara Bak – Skarbnik - Należności i zobowiązania najpierw przekazywane są do
Urzędu, a nie mogą być od razu do nowej jednostki?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty - Wiele kwestii będzie zawartych
w regulaminie organizacyjnym Centrum.
Barbara Bak – Skarbnik – Należności i zobowiązania mogą być przekazane bilansem.
Co się stanie z pracownikami GZOPO?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty - Wszyscy dostaną wypowiedzenie
z pracy.
Barbara Bak – Skarbnik - Fundujemy Święta pracownikom GZOPO. Nie wszyscy
dostaną potem pracę. Spotkałam się z umowami, że pracownicy likwidowanej
jednostki automatycznie stawali się pracownikami nowej jednostki.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty - Maleje liczba dzieci. Trzeba
przeprowadzić jakieś ruchy.
Barbara Bak – Skarbnik - Liczba dzieci nie ma nic do obsługi finansowej. Nie ma to
znaczenia.
Jarosław Jurowski – radny – Nie czas na robienie tego. Pracownicy GZOPO znajdą się
na bruku. Można to jeszcze przemyśleć. Pani Skarbnik wychwyciła wiele do
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zastanowienia. Może będziemy musieli rozważyć likwidację księgowych w Muzeum,
Domu Kultury itd. Z wszelką cenę szukamy oszczędności.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty – Zmiana i tak będzie, bo to wymóg
ustawowy.
Barbara Bak – Skarbnik – Przekazując kadrę trzeba to zapisać w Statucie.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty – Burmistrz widzi sens
przeprowadzenia zmian. Trzeba ograniczyć koszty funkcjonowania oświaty. Oświata
jest największą bazą finansów gminy.
Barbara Bak – Skarbnik – Czy było to dyskutowane ze wszystkim jednostkami –
z Dyrektorami?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty – Nie było.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Mówimy o przekształceniu, a nie
stworzeniu. Całą bazą do stworzenia Centrum będzie GZOPO i księgowi pracujący w
jednostkach. Myślę, że Burmistrzowi nie przeszło przez myśl, że zostaną zwolnieni
wszyscy pracownicy. Są doświadczeni i byłoby nieporozumieniem, gdyby znaleźli się
na bruku. Placówki są różne – mniejsze i większe – może jakiś etat wypadnie. Ta
zmiana będzie musiała być przeprowadzona. Czemu teraz? – żeby był czas aby to
dopracować, na zasadzie konsultacji, rozmów i wspólnych decyzji. Nie jest ideą
Burmistrza,
by wszyscy stracili pracę. To ma być baza, by służyć
oświacie i ujednoliceniu spraw.
Bożena Pec - Księgowa Basenu – Chodzą słuchy, że placówki kultury też zostaną
objęci CUW-em.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Nie było takich zamiarów. Po co ta
dyskusja.
Barbara Bak – Skarbnik – Nie ma czasu na dyskusję. To wchodzi od stycznia. Skoro
nie mamy zamiaru zwalniać to zapiszmy to w Statucie, że pracownicy GZOPO stają
się pracownikami CUW-u. Finanse też przekażmy bezpośrednio do nowe jednostki.
Justyna Małachowska – Inspektor ds. Obsługi prawnej – To, że Urząd przejmie
finanse to zapis ustawowy. Nie mamy dowolności interpretacji.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Forma i treść uchwały była
konsultowana ze służbami prawnymi. Też nie jestem zwolennikiem zwalniania
pracowników wieloletnich i doświadczonych.
Jarosław Jurowski – radny – Można wszystko zrobić. Razi słowo „likwidacja” – może
zastąpić je słowem „przekształcenie”?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jaka jest geneza słowa „likwidacja”?
Barbara Bak – Skarbnik - W ustawie o finansach publicznych nie ma słowa
„przekształcenie”, a likwidacja i powołane nowej jednostki. Uważam, że należy
wprowadzić zapis, że pracownicy likwidowanej jednostki stają się pracownikami
nowej jednostki. Pracownicy nie wiedzą co mają myśleć. W dodatku to dzieje się
przed Świętami.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Parę lat temu podejmowaliśmy decyzję o likwidacji
szkół wiejskich i przekazywaliśmy je Stowarzyszeniom. Wmawiano nam, że Gmina
musi ciągle do nich dokładać. Myślę, że przypisywano im dług ZSS Nr 1. Nauczyciele
stracili tylko Kartę Nauczyciela, wynagrodzenie mają to samo, szkoła się rozwija i jest
lepiej. Niektórzy chcieli likwidacji tych szkół. Powinniśmy przyjrzeć się i tej sprawie
dokładniej.
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Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 4 przyjęła do wiadomości
zaopiniowała projekt uchwały.
e) utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Opoczno pod nazwą
„Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno” oraz nadania jej statutu.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty - przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 9 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 5 października 2015r.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr
10 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Modrzewiu.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr
11 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,
Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
k) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok
2016.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Opocznie na rok 2016.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad.4.
Zapytania i wolne wnioski.
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Opoczyńskiego:
a) wyraża żal, że dwa lata ubiega się o udrożnienie przepustu na „Komorniki”, a
do tej pory położono tylko 2 kręgi;
b) przypomina swoją prośbę z posiedzenia Komisji w listopadzie dot. przeglądu
linii energetycznych.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna –W ramach bieżącego utrzymania dróg
brakowało środków. Po sesji październikowej poszło zapytanie o usługi sprzętowe.
Chwilę trwało. W związku z tym wiele rzeczy robionych jest na ostatnią chwilę.
W kwestii przepustu wydam polecenie, mam nadzieję że uda się poprawić jeszcze
przed Świętami. W sprawie pisma do Zakładu Energetycznego – zorientuję się.
Jarosław Jurowski – radny – W Bielowicach prace są źle robione.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – W tym tygodniu do Świąt miało być
dowiezione kruszywo.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Jechałem ostatnio drogą na Ustroniu i twierdzę, że
żwir nie rozwiązuje problemu, szkoda pieniędzy. Lepiej zorganizujmy tłuczeń.
Krystyna Świerczyńska – Sołtys Sitowej – zgłasza źle odtworzony rów /brak spadku/
w miejscowości Sitowa. Zadanie było realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Proszę
rozważyć poruszenie na komisjach w przyszłym roku tematu problemów sołectw.
Głównie dotycząc one rowów i dróg. Zostały pieniądze z bieżącego utrzymania dróg
i przeznaczono je na coś innego. Źle się stało. Temat nie jest od lat realizowany
w stopniu dostatecznym. Musimy na bieżąco dbać o rowy i przycinkę drzew. Wysyła
się pracowników bez nadzoru, nie wyposażonych w narzędzia. Rocznie wydajemy na
prace interwencyjne kwotę 1 mln zł. To nie jest mało. Trzeba inaczej zorganizować te
prace. Jest szereg uwag pod kątem bieżącego utrzymania dróg. Należy sprawdzić, czy
wynikają one z braku kompetencji, czy niemożności. Problem przechodzi z roku na
rok. Środki są, ludzie są. Może ten pion wymaga innej organizacji.
Barbara Bąk – Skarbnik – Na wszystko potrzebny jest przetarg, wszystko wymaga
czasu.

6

Wiesław Wołkiewicz – radny – W Drzewicy z pieniędzy Funduszu Sołeckiego robią
dwa razy więcej, niż u nas. Trzeba zorientować się, jak to jest u nich realizowane.
Barbara Bąk – Skarbnik – Jeśli kilka sołectwa chce czyścić rowy to Gmina nie może
dzielić zamówienia.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli kilka sołectw chce realizować
to samo zadanie to obowiązuje procedura zamówienia publicznego.
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – prosi o oczyszczenie
chodnika w Libiszowie od szkoły do Kościoła, przy drodze powiatowej.
Marek Wijata – Sołtys Sołka – wyraża żal, że od 12 lat mieszkańcy nie mogą doprosić
się zrobienia drogi na cmentarz w Sołku.
Krystyna Rytczak – Sołtys Libiszowa Kolonii – zgłasza, że podczas deszczu teren
przy cmentarzu w Libiszowie jest w bardzo złym stanie /bagno/.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 9.50

Protokołowała

Bogumiła Kędziora

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i
Spraw
Samorządu
Irena Przyborek
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