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PROTOKÓŁ NR 4/16 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
w dniu 20.04.2016r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista  obecności zaproszonych gości  stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2016r. 
2. Wypoczynek letni uczniów - stan przygotowań.  
3. Bezpieczeństwo w gminie - zachowania wśród nieletnich.  
4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez Gminę.  
5. Ośrodek Pomocy Społecznej. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
 

Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 
 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę w porządku posiedzenia 
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 

 
Ad. 1.   

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w marcu 2016r. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 3/16 z dnia 16.03.2016r. 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 protokołu. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca marca. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 3/16 z dnia 16 marca 2016r. 
 
Ad. 2. 

Wypoczynek letni uczniów - stan przygotowań.  
 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
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Ad.3. 
Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich.  

Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie - przedstawił informację                   
/ załącznik nr 5 do protokołu /.  
 
Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałami nadesłanymi przez Prokuraturę 
Rejonową w Opocznie / załącznik nr 6 do protokołu /, Sąd Rejonowy w Opocznie                     
/ załącznik nr 7 do protokołu / oraz Komendę Powiatową Policji w Opocznie                          
/ załącznik nr 8 do protokołu /. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

Ad. 4. 
 Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez Gminę.  
 
Dorota Rybińska – Naczelna Pielęgniarka – przedstawiła informację / załącznik nr 9 
do protokołu /.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Dziękujemy za prelekcję i dobrze 
przygotowany materiał. Postaramy się na komisji wyjazdowej odwiedzić wybrane 
szkoły i sprawdzić, czy na godzinie wychowawczej poruszany jest temat zdrowego 
odżywiania i zdrowego stylu życia.    
 
Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałem nadesłanym przez Starostwo Powiatowe 
/ załącznik nr 10 do protokołu /. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. 5. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej.  
 
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS w Opocznie – przedstawiła informację           
/ załącznik nr 11 do protokołu /.  
Radni otrzymali dodatkowy materiał – raport wydanych decyzji z programu Rodzina 
500+  / załącznik nr 12 do protokołu /.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. 6. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
 

A) Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 
ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.  

 
Radni zapoznali się z informacją na temat sytuacji techniczno-ekonomicznej ZEC Sp. 
z o.o. w Opocznie / załącznik nr 13 do protokołu /, informacją na temat urządzeń 
elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie administracyjnym Urzędu  
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Miejskiego w Opocznie / załącznik nr 14 do protokołu / oraz informacją na temat 
stanu sieci gazowej w Opocznie, przygotowaną przez Polska Spółkę Gazowniczą – 
Zakład w Łodzi / załącznik nr 15 do protokołu /. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
 

a) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 
Maria Barbara Chomicz - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 16 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na 
lata 2016-2018. 
Maria Barbara Chomicz - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 17 do protokołu /. 
Złożyliśmy do Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa wniosek o asystentów rodziny. 
Jeśli wniosek przejdzie to będą to 3 osoby. Obejmiemy szczególną uwagą wszystkie 
rodziny, u których Program 500+ znacznie zwiększy dochody.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Nasza współpraca z OPS jest wspaniała. 
Pod każdym względem możemy liczyć na pomoc i wsparcie.  
Anna Wolowska – radna – Czy zasiłek celowy przyznawany jest w różnych kwotach? 
Maria Barbara Chomicz - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - 
Bierzemy pod uwagę ekspertyzy danego zdarzenia losowego.  

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
c) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji                               
w Opocznie. 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 18 do protokołu /. 
Robert Grzesiński – radny - Widziałem patrol z psem. Czy w Policji są na stanie psy? 
Alicja Szczepaniak – radna - Jest 1.  

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz - 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za 
inkaso na terenie Gminy Opoczno. 
Iwona Susik - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 19 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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e) wyrażenie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej. 
Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką w § 1.1 „Wyraża się zgodę na 
wydzierżawienie dla Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Słoneczne przy ul. 
Partyzantów 63 A, B, C, po 1/3 dla każdej ze wspólnot, na okres 15 lat 
nieruchomości gruntowej położonej w obr. 10m. Opoczno oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki Nr 498/2 o pow. 0,0693 ha zlokalizowane przy ul. Partyzantów, 
będącej własnością Gminy Opoczno, uregulowane w księdze wieczystej KW PT 
10/00024516/9 z przeznaczeniem pod plac zabaw oraz otwarta siłownię.” / załącznik 
nr 20 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
f) zmiany Uchwały Nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                               
27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.” 
Edyta Krzysztofik -  Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności- 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 21 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
g) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Bukowiec Opoczyński  na lata 
2016-2026. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr  22 do protokołu.  

W związku z tym, że Radni otrzymają Plan Odnowy miejscowości Bukowiec 
Opoczyński w późniejszym terminie Komisja przyjęła projekt uchwały do 
wiadomości. 

 
h) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wola Załężna na lata 2016-2026. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr  23 do protokołu.  

W związku z tym, że Radni otrzymają Plan Odnowy miejscowości Wola 
Załężna w późniejszym terminie Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

 
i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 
Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - przedstawiła warianty do projektu 
uchwały / załącznik nr 24 do protokołu /. 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                         
i Ochrony Środowiska – Proszę  wybrać jakiś wariant, aby na sesję został 
przygotowany projekt uchwały.  

Komisja przyjęła do wiadomości 6 wariantów /za przyj. do wiad. - 7, przeciw - 
0, wstrz. – 0/, do projektu uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie 
Gminy Opoczno.    
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j) uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno. 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                              
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 25 do protokołu /. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Proszę o podjęcie działań w związku z tym,                     
że w niedziele rano przy „EZDECHU” jest bardzo brudno na skutek wywracania 
koszy przez młodzież. Kosze są niewłaściwe, wywracają się, należy je wymienić.  
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp.  o.o. w Opocznie – Nie zajmujemy się wyposażeniem 
miasta w kosze. Zajmujemy się odbieraniem śmieci z koszy.  
Robert Grzesiński – radny -  Proszę o szalet w rejonie trzech supermarketów przy                          
ul. Biernackiego – Spacerowa – Słowackiego.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Proszę zwrócić uwagę na kosze przy 
placach zabaw i sprawdzić piaskownice przed sezonem.  
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                          
i Ochrony Środowiska - Sprawdzamy, będziemy uzupełniać.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Proszę, by zadbać o porządek w miejscu na 
targowisku, gdzie sprzedają cudzoziemcy.  
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp.  o.o. w Opocznie – To trudne zadanie.  
Alicja Szczepaniak – radna - Proszę na sesję o informację dla radnych, ile za 
sprzątanie na targowisku płacą obcokrajowcy.  
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp.  o.o. w Opocznie – Przygotuję.  

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
k) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                          
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 26 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
l) zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029. 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 27 do 
protokołu /. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
m) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 28 do 
protokołu /. 
Jest decyzja dotycząca ZSS Nr 1 – o rozłożeniu płatności na raty na 10 lat, kwota 
prawie 3 mln zł.   
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – W sprawozdaniu Burmistrza z 
działalności międzysesyjnej jest mowa o zadłużeniu Gminy dotyczącym subwencji 
oświatowej – chodzi o  Przedszkole Nr 8 i ZSS Nr 2 – te szkoły wpisały do SIO dzieci 
z orzeczeniami o niepełnosprawności bez fizycznego posiadania tych orzeczeń. Środki 
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będą musiały zostać zwrócone. To kwota 185 tys. 879 zł (Przedszkole Nr 8 kwota                 
67 tys. 388 zł, ZSS Nr 2 kwota 118 tys. 491 zł).  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Uregulowaliśmy sprawę zakupu 
budynku Przedszkola Nr 6 i OPS? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - Nie, tym zajmuje się Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami.  
Robert Grzesiński – radny – Czy sprzedaż budynku na ul. Mickiewicza jest wpisana         
w budżet? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - Tak, na ten rok zaplanowana jest w budżecie 
sprzedaż.  
Alicja Szczepaniak – radna - A budynek na pl. Kościuszki 20? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - W budżecie tego nie ma.  

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Ad.7.  

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Radni otrzymali propozycję apelu kierowanego do Prezydenta Warszawy Pani 

Hanny Gronkiewicz –Waltz  /załącznik nr 29 do protokołu/. 
 

Robert Grzesiński – radny – Czy płyty z łącznika Skłodowska – Biernackiego są 
zagospodarowane? 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska - Tym zajmuje się Wydz. Techniczno-Inwestycyjny. 
Barbara Wacławiak  - Wiceprzewodnicząca – Jakie są w tym roku konkursy na 
Dyrektorów?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – W tym roku są konkursy na Dyrektorów 
4 szkół: ZSS Nr 2, ZS w Ogonowicach, SP w Bielowicach i Gim. w Wygnanowie.  

 
 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.15 
 
 
 
 

       Przewodniczący Komisji  
Protokołowała                                 Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
 
Bogumiła Kędziora                                                Eugeniusz Łączek  
 
 
 


