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PROTOKÓŁ  NR 12/16 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
z dnia 21 grudnia 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 miesiąca listopada br. 
2. Budżet gminy na rok 2017. 
3. Plan pracy Komisji na rok 2017. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 

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

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

 
Ad. pkt. 1 

Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej Oświaty, Kultury Nr 11/16 z dnia 23 listopada 2016 r. 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 protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z 
miesiąca listopada.  

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz .- 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
11/16 z dnia 23 listopada 2016r. 

 
Przewodniczący Komisji wraz z Zastępcą Burmistrza Panem Andrzejem 

Kacprzakiem                                i Naczelnikiem Wydz. Oświaty wręczyli  wyróżnienia dla 
najlepszych szkół biorących udział w konkursie na świąteczną dekorację.  

 
Ad. pkt. 2 

Budżet gminy na rok 2017. 
 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 
2017r. /załącznik do protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
28.12.2016r./. 
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Ad. pkt. 3 

Plan pracy Komisji na 2017 rok. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – przedstawił plan pracy komisji na 2017 rok 
/załącznik nr 4 do protokołu /. 

Komisja opracowała plan pracy Komisji na 2017r. 
 

Ad. pkt. 4 
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej – Zaopiniowanie projektów 

uchwał  w sprawach: 
 

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 

2029,  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

c) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy 
Opoczno na rok 2017 /załącznik do protokołu  z XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z 
dnia 28.12.2016r./ 
Barbara Wacławiak – radna – Mówiło się, że jest osoba zainteresowana budynkiem na pl. 
Kościuszki 20. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Budynek nie jest przeznaczony do sprzedaży, a do 
rewitalizacji.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Była osoba zainteresowana, ale budynek 
wchodzi w obszar rewitalizacji, chcemy go wyremontować w ramach pozyskanych środków.  
Barbara Wacławiak – radna – Czy to samo dotyczy budynku na ul. Staromiejskiej 39? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie.  
Barbara Wacławiak – radna – Termomodernizacja będzie robiona ze środków gminy? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Została wycofana. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Wydatki na realizację zadań bieżących na 2017r są wyższe 
niż na 2016r. – co to oznacza? Będziemy zaciągać 9 mln zł pożyczki – a jak było w roku 
2016? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – W roku 2016 nie było kredytu. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Skąd to zapotrzebowanie? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Z wydatków, z deficytu i spłaty zobowiązań.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli będzie nadwyżka budżetowa to nie 
będziemy zaciągać kredytu. Deficyt będziemy zmniejszać nadwyżką budżetową.  
Barbara Wacławiak – radna – Spłata obligacji jest od którego roku? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Wykup w latach 2021, 22. 
Barbara Wacławiak – radna – Jaka to suma? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – 8 mln 300 tys. zł 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Rezerwa składa się z 3 składników – są one obligatoryjne? 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – 2 rezerwy są obowiązkowe – ogólna, którą dysponuje 
Burmistrz i celowa na zarządzanie kryzysowe, a trzecia rezerwa jest nieobowiązkowa i są to 
pieniądze zabezpieczone na oświatę – niecałe 500 tys. zł.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Niektóre placówki oświatowe mają zwiększony budżet w 
stosunku do roku 2016, a niektóre zmniejszone. Zwracam na to uwagę.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Tak są różnice. Będą również zmiany w ciągu roku. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jestem zaskoczony budżetem. Dział 756 dochody gminy to 
wzrost prawie o 2 mln zł. Wydatki, mam nadzieję, skoryguje nadwyżka. Plan inwestycyjny 
jest duży. Czy gmina będzie realizować sanitację gminy i kiedy? Perspektywa PROW jest do 
2020.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Gmina korzysta z PROW. Złożyliśmy  
w jego ramach 2 wnioski, ale są na liście rezerwowej, gdyż według wskaźników jesteśmy 
bogatą gmina.  
Barbara Wacławiak – radna – Słyszałam w mediach, że najniższa płaca ma wzrosnąć do 2 tys. 
zł. Czy mamy na to pieniądze w budżecie? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Zdajemy sobie z tego sprawę. U nas będzie to widać 
najbardziej przy zatrudnianiu pracowników interwencyjnych. Będziemy ograniczać 
zatrudnienie. Teraz mamy 57 pracowników interwencyjnych, to za dużo. Z naszych 
pracowników chyba nikt nie zarabia poniżej nowej płacy minimalnej.  

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno, 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 7 do protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – radna - Komisja Komunalna zgłosiła wniosek, aby przy jednorazowym 
wywozie śmieci w miesiącu stawka wynosiła 6,5 zł dla miejscowości wiejskich lub przy 
zachowaniu jednolitej stawki 7 zł w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień) 
zapewniono dwukrotny wywóz odpadów zmieszanych w miejscowościach wiejskich.  
Michał Konecki – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Za 3 miesiące ten dodatkowy odbiór 
odpadów na wsi będzie kosztował ok. 39 tys. 500 zł. Organizacyjnie jestem w stanie odebrać 
te odpady 2 razy.  
Anna Wolowska – radna – A jeśli stawka od osoby wynosiłaby 6,50 zł? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska - Przy stawce 6,50 zł rocznie musielibyśmy dołożyć 99 tys. zł.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – W tym roku dokładamy już 600 tys. zł. 
Te pieniądze można by było spożytkować na inny cel.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Opoczno, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

f) trybu udzielania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym                 
i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym 
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przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu      
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 9 do 
protokołu/. 

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

g) trybu udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym       
i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym 
przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu        
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 10 
do protokołu/. 

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

h) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 11 
do protokołu/. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – W uchwale wiele spraw zostało uporządkowanych. Odbiór 
powinien być pozytywny. Czy można by było odejść od programu WULKAN? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Pytałem o to Dyrektorów. W szkołach 
miejskich program ułatwia pracę, w małych szkołach jest zbędny, gdyż nie jest problemem 
ułożyć w tych szkołach arkusz organizacyjny.  

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

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2029, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 12 do 
protokołu/. 

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

 
j) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13 do 
protokołu/. 

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

 
k) uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                 

w Opocznie, 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna  – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 14 
do protokołu/. 
Dyrektor Wydziału Prawnego, Kontroli i Nadzoru Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
zwrócił się do Rady Miejskiej z pismem / załącznik nr 14a do protokołu/ w zakresie istotnych 
naruszeń przepisów ustawy o samorządzie gminnym w Statucie OPS. Zasugerował zmianę w 
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§ 14 i 11 i myśmy taką zmianę przygotowali. Statut nie był konsultowany, dlatego że tych 
konsultacji nie wymagał. W trakcie rozmowy o Statucie OPS Kierownictwo Urzędu podjęło 
decyzję, że skoro mamy ten Statut uchwalać to dostosujemy go do ogólnych zasad 
panujących w Gminie, a mianowicie - we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
Kierownikiem instytucji jest osoba w randze Dyrektora. Tak jest np. w placówkach kultury.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - Nie można porównywać OPS-u do placówki kultury.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna  – OPS to jednostka organizacyjna, która na 
dzień dzisiejszy zatrudnia ponad 60 osób. Jest zatem zasadne, aby kierownictwo miało w 
randze Dyrektora. Stąd zapis, że Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor. Zatem 
nowy Statut ma 3 zmiany – dwie, które wskazuje Wojewoda Łódzki oraz tę, którą żeśmy 
wspólnie ustalili.  
Barbara Wacławiak – radna – Wojewoda nie odnosi się do nazwy – Dyrektor czy Kierownik.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna  – Nie, bo to jest nasze ustalenie.   
Barbara Wacławiak – radna – W piśmie od Wojewody jest tylko odniesienie do zapisów 
dotyczących powoływania i odwoływania Kierownika i jego Zastępcy. Sprawdzałam w 
Internecie i są zarówno Kierownicy jak i Dyrektorzy. Czy zmiana z Kierownika na Dyrektora 
oznacza, że ogłosicie konkurs na Dyrektora OPS? 
Anna Wolowska – radna – Jeżeli powstanie stanowisko Dyrektora to co będzie ze 
stanowiskiem Kierownika i jego pensją? 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – W OPS jest inna sytuacja niż w placówkach kultury. 
Prospołecznie lepsze jest wejścia do Kierownika, niż do Dyrektora. Uważam, że niepotrzebna 
jest zmiana nazwy. Jest Kierownik OPS i był tyle lat.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna  – Zgadzam się z radną Wacławiak - przepisy 
tego nie regulują, czy ma być Kierownik czy Dyrektor. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że 
kiedy był zawiązywany OPS w Opocznie, kiedy powoływano Kierownika w randze 
Kierownika,  to OPS zatrudniał 20 pracowników, a teraz pracuje ich ponad 60. Mówicie o 
jednostkach kultury, które regulują odrębne przepisy, ale mamy też Basen, który jest 
zakładem budżetowym i jest w randze Dyrektora. To jest rzecz, którą ustala się w Statucie w 
zakresie tego jaki zasięg działania ma jednostka. Nasza jednostka w zakresie swojego 
działania na przestrzeni okresu dostała wszystkie świadczenia z ZUS, zasiłki rodzinne i 
macierzyńskie, becikowe, świadczenie 500+, Jego struktura na przestrzeni okresu znacznie się 
rozbudowała. Przyszło więcej pracowników. Jest to zupełnie inna jednostka niż kiedy była 
powoływana w randze Kierownika. Stąd nasza sugestia, by go powołać w randze Dyrektora.  
Znacie procedurę powoływania na stanowisko Dyrektora. Wymaga ona przeprowadzenia 
konkursu, ale kiedy to będzie to zupełnie inna sprawa. Zanim się wszystkie rzeczy 
uprawomocnią to napewno będzie powierzenie obowiązków Dyrektora i ono może trwać pół 
roku, rok a nawet i trzy lata. Procedurą przewidzianą w przepisach prawa do rekrutacji na 
stanowiska samorządowe jest konkurs i wcześniej czy później musi być ogłoszony. Zanim 
ogłosimy konkurs najprawdopodobniej na 100% będzie miało miejsce powierzenie 
stanowiska i tego konkursu na ten moment nie będzie.  
Stanowisko Kierownika OPS przekształci się z mocy prawa w stanowisko Dyrektora OPS. To 
jest to samo stanowisko. W Statucie jest tylko Dyrektor, ale Dyrektor z mocy przepisów 
ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną swojej firmy, czy będzie miał Zastępcę, czy 
dwóch, czy nie będzie miał w ogóle. To będzie jego decyzja. Ja jestem zdania, że w tak dużej 
jednostce, jaką jest OPS, Zastępca Dyrektora jest niezbędny. Mowa o Zastępcy będzie w 
Regulaminie Organizacyjnym, a nie w Statucie.  
Barbara Wacławiak – radna – Przez dwa lata dyskutowaliśmy o tym, że warunki pracy w OPS 
są złe. Myślałam, że w pierwszej kolejności Państwo, władza, zajmiecie się poprawieniem 
warunków pracy, a zaczynacie od zmiany Statutu, zmiany Dyrektora. Ja nie będę tego 
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komentować. Opoczno jest małą społecznością. Wojewoda nie miał na celu zmiany Statutu, 
ale zwrócił uwagę na inne błędne zapisy, co było zasadne.  
Alicja Szczepaniak – radna – Nie możemy tłumaczyć zmiany tym, że przybyło obowiązków. 
Na czele CUW-u stoi Kierownik, ma olbrzymi budżet i podlega mu tyle placówek 
oświatowych. 
Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – Być może ten Statut musi być 
wprowadzony. Nie zostałam zapoznana z pismem od Wojewody. Nikt mi go nie udostępnił. 
Proszę Państwa na dzień dzisiaj pełnię obowiązki Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i 
powinnam zostać poinformowana o tym, że taki Statut wchodzi i że takie pismo przyszło. Nie 
wiem, czy Statut zrobiliście w nocnej zmianie, ponieważ ja ten Statut otrzymałam wczoraj na 
komisji. Takie metody są praktykowane wobec Kierownika i wobec człowieka. Wczoraj nie 
mogłam uzyskać odpowiedzi na pytanie, kto był autorem Statutu. Nikt mi nie chciał 
powiedzieć. Ja chcę się konkretnie dowiedzieć, kto opracował ten Statut.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna  – Służby prawne. 
Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – Pani Burmistrz powiedziała, że nie była 
potrzebna konsultacja z OPS, być może była niepotrzebna – nie będę polemizwać, ale na 
powiadomienie że taka uchwała wschodzi na sesję ja i te 60 pracowników OPS zasługujemy, 
zasługujemy na to abyście nas poważnie traktowali. Zmieni się nazwa Ośrodka. Mam 
moralny obowiązek jako Kierownik zapytać co będzie z pracownikami? Mnie zwolnicie 
dyscyplinarnie, bo tylko tak możecie gdyż pozostało mi 9 miesięcy, ale co z resztą 
pracowników? Jestem nawet za tym, by ten Statut wprowadzić, ale nie takimi metodami, 
trzeba poinformować, porozmawiać. Nie podpiszę zgody na rezygnację, więc chyba ten Statut 
wejdzie we wrześniu dopiero jak ja odejdę. Nie umiecie rozmawiać. Jeśli umielibyście 
rozmawiać to sprawy potoczyłyby się inaczej. Ale nie w ten sposób. Tak się ludzi nie traktuje. 
Moi pracownicy dowiadują się z ulicy, że taka uchwała wchodzi, nawet nie ode mnie, nie od 
Kierownika, bo ja nie zdążyłam im powiedzieć, bo nie wiedziałam. Pracownicy się boją. Jest 
zmiana nazwy. Dajecie bardzo dużą władzę Dyrektorowi. Dacie wszystkim wypowiedzenia? 
– bo jest zmiana nazwy.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna  – Statut nie był konsultowany, bo w Statucie 
zmieniają się de facto tylko dwa punkty, który wytyczył Wojewoda.  
Barbara Wacławiak – radna – Tego nie ma w piśmie. Mówi Pani nieprawdę.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna  – Statut na etapie swojego tworzenia był 
szeroko konsultowany, więc nie było potrzeby by te konsultacje prowadzić. Mamy taki zapis 
„Wyposażenie Burmistrza przez Radę Miejską w Opocznie w kompetencje określenia 
regulaminu organizacyjnego stanowi naruszenie art. 30 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
art. 7 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych”. Nie my wyposażamy Kierownika 
jednostki w uprawnienia, ale te uprawnienia on ma nadane ogólnie obowiązującymi 
przepisami prawnymi od dawna. Zmianę nazwy też regulują od lat przepisy Kodeksu prawa. 
Co do pracowników to dostaną zmianę postanowień umowy polegającą na zmianie nazwy 
jednostki. Nie ma to żadnych skutków co do umów prawnych, które funkcjonują. Taka 
zmiana nazwy Ośrodka nie może w żaden sposób zmienić jakiegokolwiek warunku umowy o 
pracę. To tylko zmiana, że na umowie o pracę zmieni się pieczątka jednostki.  
 

Komisja wypracowała wniosek, aby nie zmieniać nazwy jednostki i zachować 
funkcję kierownika. Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
l) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 
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Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości, z autopoprawką dotyczącą wykreślenia z 
miesiąca stycznia Informacji na temat Funduszu Sołeckiego.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu, Handlu                            
i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017,  

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

p) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej                                  
i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

q) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie                     
na rok 2017, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

r) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 
Ad. pkt. 5 

Zapytania i wolne wnioski. 
 

Mieczysław Wojciechowski – radny – Minimalna pensja ma wzrosnąć. Słyszałem, że w 
związku z tym planujemy ograniczyć liczbę pracowników interwencyjnych? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Tak.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Powinniśmy się zwrócić o więcej pieniędzy do 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - Nie dostajemy od nich pieniędzy na ten cel. Częściowo 
dostajemy pieniądze z Urzędu Pracy.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Caolin i Remtrak przyjmują do pracy. Jest 
praca na terenie Opoczna, ale czasem osoby wolą przyjść do Urzędu na miesiąc, niż poszukać 
pracy na stałe.  
 
 
Dodatkowe materiały jakie otrzymali radni stanowią załączniki nr 22, 23 i 24 do protokołu.  
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Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 10.40 
 
 
 
Protokołowała                                                            Przewodniczący Komisji 
Bogumiła Kędziora                                         Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury  

Eugeniusz Łączek 


