
1 
 

 PROTOKÓŁ  NR 3/17 
z łączonego posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa, 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług, 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu,  
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej  

z dnia 14 lutego 2017r. 
 
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji 
Komunalnej. 
Lista radnych znajduje się w teczkach z protokołami z posiedzeń poszczególnych 
Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Informacja na temat reformy oświaty.  
2. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji - otworzyła posiedzenie Komisji i 
powitała wszystkich obecnych. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  
 

Komisja Komunalna głosami: za – 3, przeciw - 0, wstrz.- 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji. 

Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz.- 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji. 

Komisja Rolnictwa głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz.- 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji. 

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

 
Ad. pkt. 1 

Informacja na temat reformy oświaty.  
 

Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Wstępna analiza była w styczniu. 
Rozpoczęliśmy wtedy prace nad wdrożeniem reformy. Staramy się ją przeprowadzić 
tak, by była jak najmniej bolesna w skutkach dla wszystkich. Do 31 marca musimy 
przygotować uchwałę normatywną. Wcześniej musimy podjąć uchwałę intencyjną. 
Macie Państwu w uchwale jak wygląda sieć szkół. Trwały konsultacje i rozmowy ze 
środowiskiem Bielowic i Wygnanowa. Zakończyły się konsensusem takim, że będą 
dwie szkoły 8-letnie.  
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Staramy się realizować to, co jest zapisane w ustawie, to co Pani Minister wskazuje, 
czyli szkoła blisko, małe obwody, małe klasy, ograniczenie dowozów. Gdybyśmy 
patrzyli tylko na czystą ekonomię, patrząc na reformę która była przeprowadzana w 99 
roku, to najlepiej byłoby stworzyć 3-5 dużych szkół z dużymi klasami, co pozwoliłoby 
się domykać w ramach subwencji oświatowej. My musimy stworzyć taką sieć szkół, 
by wszystkich zadowolić, musimy pamiętać o środowisku wiejskim i środowisku 
miejskim. Jak będzie wyglądać finansowanie to za chwilę się dowiemy, bo zespół 
roboczy jest powołany. Wyraźnie jest wskazanie, że zmienią się mnożniki, czyli wagi.  
Standardowo będzie przyjęta kwota na podobnym poziomie, czyli ponad 5 tys. zł od 
ucznia plus mnożniki. Wagi zmienią się w zależności od wielkości szkoły, czyli 
wyraźnie jest wskazanie na szkoły małe.  
Działamy w okresie przejściowym. Mamy na to 3 lata. Będziemy się przyglądać, 
monitorować.  
Za 2014r. dokładaliśmy do szkół miejskich i wiejskich, wszystkich, kwotę ponad 3 
mln zł – 3 mln 267 tys. zł. W tej chwili ta kwota jest na poziomie 2 mln 80 zł, czyli 
około                  1 mln 200 tys. zł mamy oszczędności w gospodarce oświatowej.  
Mamy przygotowaną uchwałę. Proszę, byśmy ją przyjęli. Pamiętajmy, że mamy 2 lata 
na ewentualne korekty, jeśli będzie taka potrzeba. Jedynym zagrożeniem może być niż 
demograficzny, ale uważam, że dobra szkoła to też dobry menedżer.   
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Koncepcja sieci szkół rodziła się przez 
ostatni miesiąc. W ostatnich dniach mieliśmy problem szkół stowarzyszeniowych. Te 
szkoły wystąpiły o zwiększenie struktury organizacyjnej z kas 1-3 do klas 1-4. Chodzi 
o szkoły w Woli Załężnej i Dzielnej. W uchwale umieściliśmy również te dwie szkoły 
i szkołę w Kruszewcu. W § 1 pkt. 1 i 3 po słowach „prowadzonych przez Gminę 
Opoczno” powinien być zapis „a także inne organy”. To jest autopoprawka. Czekałem 
do ostatniej chwili ze szkołami stowarzyszeniowymi, bo warunkiem żeby zamieścić 
klasy IV było uzyskanie pozytywnej opinii z Sanepidu.  
Uchwała posiada trzy załączniki: załącznik nr 1 jest na okres przejściowy od 1 
września 2017r. do 31 sierpnia 2019r., załącznik nr 2 dotyczy planu sieci gimnazjów a 
właściwie klas prowadzonych w szkołach podstawowych, załącznik nr 3 stanowi 
projekt planu sieci szkół na lata od 1 września 2019r.  
W związku z tym, że zespoły szkół składające się ze szkoły podstawowej i gimnazjum 
z mocy ustawy stają się szkołą podstawową nie było problemów. Wystąpił tylko mały 
problem w ZSS Nr 1, gdzie zespół szkół składa się z 3 szkół, bo dochodzi jeszcze 
Liceum Ogólnokształcące. Z mocy prawa nie mogliśmy przekształcić gimnazjum w 
szkołę podstawową ale włączyć, co mamy zapisane w § 2. Natomiast w § 3 jest zapis, 
że Gimnazjum w Wygnanowie zostaje przekształcone w 8-letnią szkołę podstawową.  
Środowisko mieszkańców Janowa Karwickiego mieszkające blisko Dzielnej zwróciło 
się, żeby zostawić dzieci przy szkole w Dzielnej i tak samo w Mroczkowie. Wcześniej 
planowaliśmy, że cały Janów Karwicki zostanie przeniesiony do obwodu szkoły w 
Sielcu. Na prośbę rodziców i Dyrekcji odstąpiliśmy od tego i zostaje to jak było w 
2012r.  
Plan sieci szkół jest ustalony tak, że dzieci mają blisko do szkół.  
Pojawił się problem w Kraśnicy, gdzie do klasy VI uczęszcza tylko 4 uczniów, w tym 
3 z Gminy Poświętne. Mamy deklaracje tych rodziców, że dzieci pójdą do klasy VII 
do Szkoły Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim. W związku z tym VII klasa 
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zostanie tam utworzona, a dzieci z Kraśnicy będą uczęszczać do klasy VII i VIII w 
tym okresie przejściowym do Bukowca Opoczyńskiego.  
To główne założenia reformy. To początek drogi. W przyszłym miesiącu będziemy 
musieli podejmować następne uchwały. Reformę przeprowadzamy tak, by była z 
korzyścią dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  
Jarosław Jurowski – radny – Czy będą dodatkowe wydatki z budżetu Gminy? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Staramy się przeprowadzić 
reformę tak, by skutek dla wszystkich był jak najniższy. Chodzi o skutek finansowy i 
osobowy, czyli dziecko, rodzic i nauczyciel. Myśmy to wszystko przeliczyli, ale to 
wstępna symulacja. Kiedy otrzymamy pieniądze z Ministerstwa wtedy dopiero się 
okaże jak to wszystko wygląda.  
Jarosław Jurowski – radny – Ile mamy w naszych szkołach uczniów z innych Gmin? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Mamy uczniów z Gminy 
Poświętne, Drzewica, Sławno.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Są też pojedyncze przypadki z Gminy 
Białaczów. Łącznie to ok. 60 uczniów z innych Gmin.  
Jarosław Jurowski – radny – A czy uciekają uczniowie z naszych szkół? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – To sporadyczne przypadki, kiedy rodzic 
zabiera dziecko jadąc do pracy.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Jaka jest różnica w subwencji na ucznia na wsi                    
i w mieście? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Około 2 tys. zł. 
Tomasz Rurarz – radny – Było nauczanie początkowe 9-letnie (6 podstawówka i 3 
gimnazjum), a teraz będzie 8-letnie. Jeden rocznik ubywa. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Za 3 lata będzie to o czym Pan 
radny mówi, kiedy wygaśnie ostatni rocznik gimnazjum, i wtedy będziemy o tym 
mówić. Zawsze rozmawialiśmy z Dyrektorami, by dzieci nie wyjeżdżały, by zachęcać 
rodziców. Będziemy dalej to robić, prowadzić rozmowy i współpracować w tym 
kierunku ze Starostwem Powiatowym i Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych.  
 

Radni przyjęli informację do wiadomości.  
Materiały stanowią załączniki do protokołu.  
 
Ad. pkt. 2 

Zapytania i wolne wnioski. 
 

Krzysztof Grabski – radny – Te dodatkowe posiedzenia Komisji uważam za zbędne. 
Były Komisje lutowe i mogliśmy się zapoznać z materiałami.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Dzisiejsze spotkania to efekt Konwentu 
Przewodniczących wszystkich Komisji.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nam zależy na tym temacie, bo 
reforma oświaty dotyczy nas wszystkich. Każdy głos płynący od Państwa jest dla nas 
cenny. Przewodniczący Komisji stwierdzili, że Komisje przed sesją nadzwyczajną są 
potrzebne. Tamte Komisje były komisjami zaplanowanymi, zgodnie z planem pracy 
Komisji.  
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Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Większość 
Komisji była wyjazdowa. Temat reformy oświaty jest bardzo ważny i zasadne było 
zwołanie posiedzeń Komisji w tym temacie. 
 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 9.30 
 
 
 
 

Przewodnicząca  Komisji  Komunalnej           Przewodniczący Komisji Budżetowej  
 

  Alicja Szczepaniak                                               Wiesław Turek  
 
 
 
     Przewodniczący Komisji Rolnictwa                      Przewodniczący Komisji Rodziny 
 

           Tomasz Kopera                                                           Robert Grzesiński   
 
 
 
 
 
Protokołowała 
Bogumiła Kędziora 


