PROTOKÓŁ Nr 12/15
z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury
Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
z dnia 23 grudnia 2015r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji
Oświaty i 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 komisji poinformował, że z porządku obrad
wykreślimy pkt. dot. budżetu gminy na 2016 rok, gdyż ten punkt jest planowany
w styczniu 2016r.
Prowadzący posiedzenie Komisji przedstawił proponowany porządek
posiedzenia, który Komisja Oświaty przyjęła: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0,
Komisja ds. Rodziny przyjęła: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w listopadzie 2015r
2. Plan pracy komisji na rok 2016.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1
Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że protokół z posiedzenia
komisji w listopadzie był do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji w listopadzie 2015r.
Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia
komisji w listopadzie był do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji w listopadzie 2015r.
Ad. pkt. 2.
Rurarz Tomasz – Przew. Kom. Rodziny – przedstawił projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła proponowany plan
pracy na 2016 rok.
Łączek Eugeniusz – Przew. Kom. Oświaty - przedstawił projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła proponowany plan
pracy na 2016 rok.
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Ad. pkt. 3

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Prowadzący posiedzenie poinformował, że na temat Świetlic Wiejskich była już
dyskusja i temat będzie kontynuowany na sesji, a dzisiaj przejdziemy do
omawiania projektów uchwał.
Bąk Barbara – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy Opoczno na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Pani Skarbnik poinformowała, że najwięcej wydatków jest w dziale oświata.
W tym roku nie będzie podpisany akt notarialny na wykup nieruchomości, gdzie
znajdują się OPS i Przedszkole Nr 6, a środki finansowe przeznaczone na ten
cel przejdą nadwyżką na przyszły rok. Są również przesunięcia w funduszu
sołeckim.
Kopera Tomasz – radny – wykup nieruchomości OPS i Przedszkole Nr 6 – czy
będą przesunięcia w budżecie?
Bąk Barbara – Skarbnik – w tym roku umowa z firmą ROVESE nie będzie
podpisana i środki finansowe przejdą na następny rok na spłatę długu ZUO.
Zięba Anna – z –ca Burmistrza – firma ROVESE wystąpiła o interpretację
prawną dotyczącą podatku VAT, aby po pewnym czasie fiskus nie zmienił
interpretacji. Podatek VAT to kwota 500 tyś zł.
Kopera Tomasz – radny – gmina jest w złej sytuacji finansowej i czy warto
kupować te działkę, może przenieść OPS i Przedszkole Nr 6 do budynku po
Policji przy ul. Mickiewicza.
Kacprzak Andrzej – z-ca Burmistrza – budynek przy ul. Mickiewicza nie może
być przeznaczony na pomieszczenia dla OPS i Przedszkola, jest za mały
i potrzebne byłyby duże środki na przystosowanie do potrzeb. Uważam, że
zakup placu przy ul. Kopernika i termomodernizacja budynków jest dobrą
decyzją.
Komisja Oświaty głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Rodziny głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Komisja Oświaty głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Rodziny głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w sprawie;
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Pan Naczelnik poinformował, że gmina nie ma zamiaru likwidacji Przedszkoli,
jest to tylko zabezpieczenie na przyszłość.
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Komisja Oświaty głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Rodziny głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił projekty uchwał
w sprawach:
- likwidacji GZOPO w Opocznie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
- utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum
Usług Wspólnych Gminy Opoczno” oraz nadania jej statutu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Poinformował, że zakończenie likwidacji jednostki GZOPO nastąpi do dnia
30 kwietnia 2016r. Po zakończeniu likwidacji należności i zobowiązania
GZOPO przejmie Urząd Miejski.
W tym roku w czerwcu nastąpiła zmiana ustawy o samorządzie gminnym, która
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Jednostki obsługi ekonomiczno –
administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez placówki samorządu mogą
działać na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy. Jest wada prawna bo nie w każdej placówce jest
księgowy, a za finanse odpowiada Burmistrz. Należy wzmocnić nadzór nad
placówkami oświatowymi. Z mocy prawa rozwiązanie GZOPO nastąpi z dniem
31 grudnia 2016r.
Grzesiński Robert – radny – w ZSS Nr 1 w Opocznie była kontrola audytora
i nie było wniosków po kontroli?
Po likwidacji GZOPO ile osób będzie miało wymówienia z pracy?
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – jakie były audyty w ZSS Nr 1 nie
wiem. Nad działalnością jednostki nadzór sprawuje Burmistrz. W nowej
jednostce ile będzie pracować osób – Burmistrz ogłasza konkurs na kierownika
Centrum i on decyduje o strukturze nowej jednostki. Obecnie w GZOPO i w
księgowości w szkołach Nr 1,2,3 jest 14 pracowników.
Grzesiński Robert – radny – w ZSS Nr 1 jest księgowy i prosi o informację jakie
były audyty.
Kacprzak Andrzej – za – ca Burmistrza – w tej sprawie toczy się postępowanie
Prokuratora. Mamy pomysł jak uzdrowić oświatę w gminie, gdyż za dużo
środków finansowych dokładamy do oświaty.
Wolowska Anna – radna – kto obecnie prowadzi rozliczenia w placówkach,
w których nie ma księgowego?
Jaźwiec Anna – kier. GZOPO – GZOPO powstało w 2001 roku. Wcześniej
Przedszkola były rozliczane w księgowości, która miała siedzibę w Przedszkolu
Nr 5, a szkoły wiejskie w SP Bielowicach, szkoły miejskie miały własną
księgowość. Po powstaniu GZOPO wprowadziliśmy rozdzielność finansową
i wszystko było zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Co roku
mieliśmy kontrolę z ZUS i wszystko było zgodne z prawem. Mamy również
kontrole audytora. Nie musi być likwidacja jednostki tylko można dostosować
przepisy do nowych przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
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Zięba Anna – z-ca Burmistrza – chcę przekazać oświadczenie Burmistrza, że
struktura nowej jednostki będzie budowana na bazie pracowników którzy
obecnie pracują w GZOPO.
Pracownicy GZOPO będą pracować w Centrum Usług Wspólnych bo są
doświadczonymi pracownikami. Ustawodawca narzuca nam pewne przepisy.
Grzesiński Robert – radny – Burmistrz podejmie decyzję, czy będzie zmiana
kierownictwa Centrum?
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – Burmistrz ogłosi konkurs na kierownika
Centrum.
Łączek Eugeniusz – radny – dobrze, że jest oświadczenie Burmistrza,
że pracownicy GZOPO pozostaną w Centrum.
Jaźwiec Anna – kier. GZOPO – nie uczestniczyłam w rozmowach
z Burmistrzem na temat powołania Centrum Usług Wspólnych.
Tokarska Aneta – dyr. ZSS Nr 3 w Opocznie – niech radni zapoznają się
z księgowością w szkołach. Najlepiej jak księgowość będzie w danej szkole.
Kacprzak Andrzej – z-ca Burmistrza – przekazujemy duże kwoty i pieniądze
powinny trafiać do szkół. Każda szkoła powinna się utrzymać z subwencji.
Nalewczyńska Anna – księgowa GZOPO – według nowej ustawy dyr. szkoły
nie będzie odpowiedzialny za finanse szkoły.
Prowadzący posiedzenie poddał pod głosowanie projekty uchwał.
Komisja Oświaty głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji GZOPO.
Komisja Rodziny głosami: za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 1, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji GZOPO.
Komisja Oświaty głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania Centrum Usług
Wspólnych.
Komisja Rodziny głosami: za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 1, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania Centrum Usług
Wspólnych.
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie:
rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 5 października 2015r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja Oświaty głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Rodziny głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno przez OSP w Modrzewiu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja Oświaty głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Rodziny głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Ad. pkt. 4
Brak wolnych wniosków.
Wobec braku pytań prowadzący posiedzenie podziękowali i zakończyli
posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Rodziny.
Czas trwania komisji 9.00 – 10.30.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji Oświaty

M. Gonsiewska

Eugeniusz Łączek
Przewodniczący Komisji Rodziny
Tomasz Rurarz
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