Protokół Nr XXIX/17
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie
w dniu 17 lutego 2017r.

Ad. pkt. 1.
Otwarcie obrad.
Dwudziestą dziewiątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie
art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w dniu 17
lutego 2017r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz
wypowiadając formułę: „Otwieram dwudziestą dziewiątą sesję Rady Miejskiej
w Opocznie”.
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 4a do protokołu.
Na sali jest 21 radnych i Rada Miejska ma prawo podejmować prawomocne
uchwały.
Przewodniczący poinformował, że wpłynął do niego wniosek podpisany
przez Burmistrza Opoczna o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w
Opocznie, wraz z załączonym do niego porządkiem obrad oraz projektami
uchwał.
Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że listę obecności podpisało 21
radnych, wobec czego obrady są prawomocne.
Ad.pkt.2
Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował na sekretarza obrad radną
Annę Wolowską, która wyraziła na to swoją zgodę.
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Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radną
Annę Wolowską na sekretarza obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
Ad .pkt. 3.
Przedłożenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został
doręczony wraz z zaproszeniem na sesję. Proponowany porządek obrad stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do
porządku obrad sesji. Brak głosów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedłożenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego,
b) 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,
c) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/339/2017 Rady Miejskiej
w Opocznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Opoczno,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2017-2029,
e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017,
f) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa,
g) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i
Kultury Fizycznej.
5. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt. 4
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego,
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – proces wdrażania reformy oświaty
rozpoczęliśmy od 15 stycznia. Od tego czasu spotykaliśmy się z rodzicami,
radnymi oraz dyrektorami szkół. Na tej podstawie, oraz osobistego
doświadczenia stworzyliśmy z Panem Naczelnikiem ramówkę sieci szkół, która
mam nadzieję, zostanie dziś przyjęta. Sieć szkół została tak przygotowana, aby
przejść przez reformę w sposób jak najbardziej delikatny i żeby nikt na tym nie
stracił. Zawsze powtarzam, że najważniejsze jest dziecko, następnie rodzic i
nauczyciel. Podstawowym zadaniem dla nas była prośba Pana Burmistrza, aby
nie likwidować żadnej ze szkół. I tak będzie. Od 1 września wszystkie szkoły w
gminie będą funkcjonować nadal. Chcemy, aby te szkoły tworzyły jeden duży
organizm oświatowy. Każda szkoła, mała i duża jest dla nas ważna. Chcemy
tworzyć taką oświatę, aby dzieci, rodzice i nauczyciele byli z niej zadowoleni.
Uchwałę intencyjną konsultowaliśmy dwukrotnie z Kuratorium i jest ona tak
przygotowana, abyśmy nie popełnili żadnego błędu.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – projekt uchwały był już
kilkakrotnie omawiany, jednak po wczorajszych konsultacjach w Kuratorium
wprowadzonych
zostało
kilka
poprawek.
Dotyczą
one
Szkół
Stowarzyszeniowych. 14 lutego otrzymaliśmy pozytywną opinię z Sanepidu,
aby te szkoły mogły prowadzić klasy IV. Szkoły wystąpiły z wnioskiem o
zwiększenie struktury organizacyjnej z klas I- III do klas I –IV. W związku z
ograniczonymi możliwościami finansowymi od pomysłu odstąpiła szkoła w
Kruszewcu. Kolejna zmiana dotyczy Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim.
Planowaliśmy przekształcić ją w Szkołę Podstawową, jednak w związku z tym,
że Szkoła Podstawowa jest o strukturze I – III musimy najpierw podnieść ją do
struktury I – VIII. Dopiero później włączyć do nowo utworzonej szkoły
gimnazjum, które funkcjonuje w Bukowcu Op. Podobnie będzie z Gimnazjum
nr 1, którego nie możemy z mocy prawa włączyć w Szkołę Podstawową,
ponieważ w ZSS nr 1 funkcjonuje więcej szkół niż tylko szkoła podstawowa i
gimnazjum. Jest jeszcze sprawa, która dotyczy patrona szkoły w Bielowicach.
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Od ponad 50 lat jest to szkoła im. Stefana Żeromskiego. Kuratorium uznało, że
jeżeli od tylu lat szkoła nosi taką nazwę to niech tak pozostanie. My będziemy
nadal szukać w Archiwum w Kielcach, aby sprawa została uregulowana.
Jadwiga Figura – radna – rozumiem Panie Burmistrzu, że wypracował Pan ze
społecznością Wygnanowa i Bielowic wspólne rozwiązanie. Dziękuję, że to się
udało. Gdyby mógł Pan w kilku słowach przybliżyć rozwiązanie.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – spotkania ze społecznością Bielowic
i Wygnanowa odbyły się w przyjaznej i merytorycznej atmosferze. Stanęliśmy
po stronie rodziców, którzy prosili nas aby w Bielowicach i Wygnanowie były
szkoły 8 klasowe. Spróbujemy te szkoły utrzymać. Wszyscy jesteśmy z tego
pomysłu usatysfakcjonowani.
Alicja Szczepaniak – radna – chciałabym podziękować Panu Burmistrzowi
Kacprzakowi oraz Naczelnikowi Ziębickiemu za trud i zaangażowanie w
przeprowadzenie reformy. Dziękuję w imieniu radnych, że nie musimy
głosować za likwidacją którejś ze szkół.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXIX/347/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
b) 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.
Uchwała była podejmowana 28.XII. 2016r. Służby Prawne Wojewody
zakwestionowały ją w §1 pkt.1 w trzeciej rubryce tabeli, która powinna brzmieć
„Tygodniowy rozmiar obniżki godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych”. Kolejna zmiana dotyczy §2 w którym nie powinien podany być
przykład wyliczania pensum.
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Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXIX/348/2017 w sprawie: 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.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
c) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w
Opocznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Opoczno,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt
uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXIX/349/2017 w sprawie: uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 20172029,
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXIX/350/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opoczno na lata 2017-2029.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za - 19, przeciw – 0, wstrz. – 2 podjęła uchwałę
Nr XXIX/351/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
f) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za - 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXIX/352/2017 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
g) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za - 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXIX/353/2017 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji do Spraw
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. pkt. 5
Zamknięcie obrad.
Burmistrz Opoczna zaprasza wszystkich zebranych na „Kusoki” 18 lutego w
Domu Ludowym w Kraśnicy.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz
podziękował obecnym za udział i zamknął XXIX sesję Rady Miejskiej VII
kadencji wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą dziewiątą
sesję Rady Miejskiej w Opocznie”.

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 9.50

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 15 marca 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz
Sekretarz obrad:
Anna Wolowska

Protokołowały:
Bogumiła Kędziora
Alicja Firmowska
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