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PROTOKÓŁ  NR 4/17 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Oświaty, Kultury 
z dnia  22 marca 2017r. 

 
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 protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.  
2. Stan realizacji reformy oświaty.  
3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 
2016 – ocena. 

4. Bezrobocie w Gminie.  
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2016r. 
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2016r. 
7. Czystość i porządek w gminie – ocena oraz analiza opłat za odpady komunalne.  
8. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
9. 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 głosów. 
 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 
 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 1/17 z dnia 18 stycznia 2017r., Nr 2/17 z dnia 1 
lutego 2017r. oraz Nr 3/17 z dnia 14 lutego 2017r. były wyłożone do wglądu w Biurze 
Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne 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 dnia 18 stycznia 2017r. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 1/17 z dnia 18 stycznia 2017r. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 1 lutego 2017r. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 2/17 z dnia 1 lutego 2017r. 

 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 14 lutego 2017r. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 3/17 z dnia 14 lutego 2017r. 

 
Ad. pkt. 2 

Stan realizacji reformy oświaty. 
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację /złącznik nr 4 do 
protokołu/. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Chciałem zapytać o stanowisko organu 
prowadzącego dotyczące polityki kadrowej w szkołach. Czy organ prowadzący, czyli 
samorząd, będzie monitorował proces kadrowy, czy będzie to wyłącznie scedowane na 
Dyrektorów? Gimnazja tracą jeden oddział, więc automatycznie zmniejsza się 
zatrudnienie na rzecz szkół podstawowych. Czy władze będą monitorować sytuację z 
związku z tym, że nauczyciele tracą pracę w gimnazjum a mogą te godziny pozyskać 
w szkole podstawowej? Aby nauczyciel mający niepełny etat mógł go dopełnić w 
innej szkole musi otrzymać zgodę Dyrektora placówki macierzystej. Czy organ 
prowadzący pozostawi tę kwestię Dyrektorowi, czy organ prowadzący przyjmie jakieś 
zasady w tym zakresie?  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Będziemy monitorować sytuację, 
przyglądać się arkuszom organizacyjnym, rozmawiać z Dyrektorami.   
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - W przeszłości były przypadki, że 
nauczyciele byli zatrudnieni na dwóch etatach. Od września ubiegłego roku zostało to 
wyeliminowane. W przyszłości takie przypadki również będą eliminowane.  
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji - Uważam, że to słuszna decyzja.  
Barbara Wacławiak – radna - Chciałam zapytać o obiecane pieniądze z Ministerstwa. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Odpowiedzi jeszcze nie ma, choć 
wygląda na to, że prawdopodobnie od 1 stycznia 2018r. pieniądze się pojawią. Na 
razie subwencję dostaliśmy „po staremu” czyli mniejszą o 900 tys. zł, ale liczymy na 
to, że pieniądze się pojawią.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

Ad. pkt. 3 
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 
2016 – ocena. 

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację /załącznik nr 5 do protokołu/. 
 



3 
 

Komisja przyjęła do wiadomości realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016. 

 
Ad. pkt. 4 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2016r. 

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła sprawozdanie /załącznik nr 5 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie.  
 

Ad. pkt. 5 
Bezrobocie w Gminie Opoczno. 
 

Jan Wieruszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – przedstawił informację 
/załącznik nr 6 do protokołu/. 
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydz. 
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 6a do protokołu/.  
Alicja Szczepaniak – radna – Chciałam zapytać o szkolenia dla bezrobotnych. Czy 
wcześniej robicie rozeznanie jakie są potrzeby rynkowe? Jaki procent bezrobotnych po 
szkoleniu otrzymuje pracę? 
Jan Wieruszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – Robimy szkolenia 
indywidualne. Prowadzimy rozmowy z pracodawcami. Prawie 90% bezrobotnych po 
takim szkoleniu otrzymuje zatrudnienie, tak więc efektywność jest wysoka.  
Barbara Wacławiak – radna – Czy pieniądze na rozpoczęcie działalności na własny 
rachunek zwiększyły się w stosunku do 2016r.? Do tej pory były to środki na poziomie 
19-22 tys. zł. Czy to jest określone przepisami?  
Jan Wieruszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – Nie. Ustawa mówi o 
górnej granicy. Jednakże Urząd ustala te środki na pewnym określonym poziomie na 
swoim terenie. U nas jest na dzisiaj 18 tys. zł. Dodatkowo zakłady mogą wystąpić o 
środki na stworzenie dodatkowych miejsc pracy bądź doposażenie istniejących i tam 
jest ta kwota do 20 tys. zł. To jest opiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 6 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2016r.  
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.  

 
Maria Barbara Chomicz – Gmino-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - 
przedstawiła sprawozdanie /załącznik nr 7 do protokołu/. 
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Zespół do Spraw 
Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w zakresie prowadzenia 
Placówek Wsparcia Dziennego /załącznik nr 5 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie.  
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Ad. pkt. 7 
Czystość i porządek w gminie – ocena, oraz analiza opłat za odpady 
komunalne. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska - przedstawił informację /załącznik nr 8 do protokołu/. 
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z o.o. 
/załącznik nr 9 do protokołu/ oraz Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu 
Miejskiego w Opocznie dotyczącym ściągalności podatków i opłat za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych /załącznik nr 10 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
 Ad. pkt. 8 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 

A) Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2016r. – całkowity 
koszt zadania. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska - przedstawił informację /załącznik nr 11 do protokołu/. 
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z o.o. 
/załącznik nr 9 do protokołu/, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rejon dróg 
wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim /załącznik nr 12 do protokołu/ oraz Zarząd 
Dróg Powiatowych w Opocznie /załącznik nr 13 do protokołu/.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

B) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.  
Radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział Promocji, Kultury, 
Sportu i Funduszy Europejskich /załącznik nr 14 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie.  
 

C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 15 do 
protokołu/. 
Barbara Wacławiak – radna – Chciałam zapytać o rozbudowę budynku Urzędu 
Miejskiego. Jak to będzie wyglądało i o jakich kosztach mówimy?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Kwoty są wpisane do WPF na 2019 i 2020 rok i 
projekt techniczny 2018 rok. Przewidujemy ok. 2,5 mln zł.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Warunki pracy w budynkach Urzędu nie są 
najlepsze. Jeden z Wydziałów jest w Domu Kultury. Chcemy, żeby to było wszystko 
razem. Tam gdzie jest parking za Urzędem chcielibyśmy wybudować jeden budynek. 
Budynek gdzie jest Wydział Budżetowy chcemy wyburzyć, dobudować do nowego 
budynku i połączyć jednym ciągiem. Tak gdzie jest Wydział Oświaty i Rolnictwa 
chcemy zrobić Archiwum. Chcemy to zrealizować systemem wielorocznym, 
rozkładamy to na lata.  
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Barbara Wacławiak – radna – Chciałam zapytać o remont sali USC. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Realizacja przesunęła się w czasie z uwagi 
na nową ustawę o zamówieniach publicznych. Musimy wszystko dostosować, głównie 
chodzi o informatyzację. W ciągu 1-2 miesięcy remont powinien się zacząć.  

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 16 do 
protokołu/. Dzisiaj otrzymaliście treść projektu uchwały po poprawkach / załącznik nr 
16a do protokołu/ 
Alicja Szczepaniak – radna – Chciałam zapytać gdzie jest planowany budynek 
komunalny? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Na ul. Rolnej.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Czym jest spowodowane to, że mamy mniejszą 
subwencję o ponad 1 mln zł.? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – To informacja z Ministerstwa Finansów. Jest też 
pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej o sposobie wyliczenia subwencji. Z pisma 
MEN wynika, że w kwocie subwencji oświatowej na 2017r. zostały uwzględnione 
nowe zadania oświatowe, z których najważniejsze to skutki reformy. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Subwencja powinna wzrosnąć, a środków 
dostaniemy mniej.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Według danych z SIO zmalała liczba dzieci.  
Aneta Tokarska – Dyrektor ZSS Nr 3 w Opocznie - 6-latków poszło mniej do klas I-
ych. To może być przyczyną.  

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
c) dostosowania  sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 17 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
d) określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 
Opoczno. 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 18 do protokołu/. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Jak powstrzymać odpływ dzieci ze szkół 
wiejskich? Czy Gmina podejmuje kroki, by zatrzymać ten trend? 
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Reforma oświaty zakłada, żeby nie było 
dwuzmianowości. Ten problem dotyczy gównie ZSS Nr 1 i 3. Na spotkaniach z 
Dyrektorami trzeba o tym rozmawiać. Przyjęcie dziecka spoza obwodu szkolnego 
powinno być sytuacją wyjątkową.  

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
e) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Opoczno. 
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 19 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
f) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia 

wysokości opłat i sposobu ich pobierania.  
 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny - Uważam, że w §3 określającym stawkę zerową dla 
pewnych grup powinni zostać uwzględnieni Dyrektorzy przyjeżdzający do Centrum 
Usług Wspólnych.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Generalnie miejsc parkingowych w mieście 
nie mamy wiele. W tym przypadku jest jeszcze parking na pl. Targowym i niedługo 
przybędzie parking na ul. Szewskiej.  

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
g) sprostowania i ujednolicenia nazw ulic w Opocznie. 
 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
21 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
h) zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach. 

 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
22 do protokołu/. 

 Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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i) powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen  
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 
związanym z korzystaniem z cmentarzy komunalnych i urządzeń 
znajdujących się na cmentarzach komunalnych położonych przy ul. Rolnej  
i ul. Granicznej w Opocznie. 

 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska -  przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 23 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
j) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie. 
 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska -  przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 24 do protokołu/. 
Barbara Wacławiak - radna – Proszę o sprawdzenie do sesji na podstawie jakich 
przepisów prawnych w §19 jest zapis o grobach murowanych. Według mnie w tym 
przypadku miejsce pochówku jest kupowane, a nie wynajmowane i nie powinna być 
pobierana ponowna opłata po upływie 20 lat od jej wniesienia.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska -  Sprawdzimy.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
k) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania                        
z nich. 

 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska -  przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/. 
Zbigniew Sobczyk – radny – Składałem wniosek o przeniesienie przystanku na ul. 
Westerplatte.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska -  Chodzi o słupek, by stał na terenie Spółdzielni. To sprawa 
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.  
Barbara Wacławiak – radna – Kto decyduje o tym, gdzie jest przystanek? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska - Jest to rozważane przez Komisję Bezpieczeństwa przy 
Starostwie Powiatowym w Opocznie.  
Barbara Wacławiak – radna – Na ul. Skłodowskiej powinien być przystanek. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska - Przystanek jest przy Sądzie Rejonowym i przy skrzyżowaniu z 
ul. Partyzantów.  

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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l) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2017.  

 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska -  przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 26 do protokołu/. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Jaka jest sytuacja w schronisku? Jest pełne? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska -  Cały czas są jakieś wolne miejsca. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Chciałem zapytać o czipowanie psów. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska -  Trwają prace ustawowe w tym temacie.  

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
m) Statutu Gminy Opoczno. 
 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
27 do protokołu/. 
Barbara Wacławiak – radna – Uważam, że na temat Statutu Gminy Opoczno powinno 
odbyć się dodatkowe spotkanie wszystkich radnych.  
Ponadto uważam, że w Statucie powinny być wymienione z nazwy Komisje Rady.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
Ad. pkt. 9 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Dodatkowe materiały, z którymi radni zapoznali się stanowią załączniki nr 28, 29 i 30 
do protokołu.  
 

 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 12.05 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 

Kultury 
 

Eugeniusz Łączek 
Protokołowała: 
Bogumiła Kędziora 


