PROTOKÓŁ NR 5/17
z posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Oświaty, Kultury
z dnia 26 kwietnia 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 protokołu z miesiąca marca br.
2. Nabory i rekrutacja do szkół.
3. Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich.
4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę.
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
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 porządku posiedzenia
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak głosów.
Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.

Pani Anna Zięba Zastępca Burmistrza Opoczna, Pan Tomasz Łuczkowski
Sekretarz Miasta i Pan Eugeniusz Łączek wręczyli stypendia sportowe za rok
2016 dla 55 dzieci i młodzieży – sportowców.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 4/17 z dnia 22 marca 2017r. 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 dnia 22 marca 2017r.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr
4/17 z dnia 22 marca 2017r.
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Ad. pkt. 2
Nabory i rekrutacja do szkół.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację /złącznik nr 4 do
protokołu/.
Barbara Wacławiak – radna – Od jakiej liczy dzieci będą klasy łączone?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Według nowych przepisów, które wejdą
od września tego roku łączone mogą być tylko zajęcia takie jak muzyka, plastyka, w-f.
Obligatoryjnie wprowadzono, że ważne przedmioty egzaminacyjne muszą być
oddzielnie, nawet przy klasie 2-osobowej.
Mieczysław Wojciechowski – radny – Czy dane dotyczące szkół podstawowych nr 1, 2
i 3 są aktualne?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Materiały musieliśmy złożyć do Biura
Rady do 12 kwietnia, kiedy nabór do szkół jeszcze trwał. Na pewno nabór jest większy,
niż w materiale.
Mieczysław Wojciechowski – radny – Czy Dyrektorzy mogliby podać aktualne dane?
Małgorzata Kozłowska – Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie – 82 dzieci przyjętych, 8
nieprzyjętych.
Mieczysław Wojciechowski – radny – Te 82 dzieci są z obwodu szkoły?
Małgorzata Kozłowska – Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie – Tak, chyba że chodziły do
obwodu przedszkolnego do 1. Te 8 dzieci, których nie przyjęłam to dzieci, które nie
mieszkają w obwodzie i nie uczęszczały do tego przedszkola.
Marek Śmigiel – Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie – 35 dzieci przyjętych. To dzieci tylko
z obwodu.
Mieczysław Wojciechowski – radny – A z terenu wiejskiego nie było podań?
Marek Śmigiel – Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie – Nie.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 3
Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – przedstawił informację
/załącznik nr 5a do protokołu/.
Alicja Szczepaniak – radna – Jak wygląda sytuacja z dopalaczami i narkotykami wśród
młodzieży? W roku 2015 był to poważny problem.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – W roku 2015 problem
dopalaczy był nie tylko w Opocznie, ale w całym kraju. W roku 2016 nie odnotowaliśmy
takich przypadków na terenie Gminy Opoczno, choć na terenie powiatu były 3 takie
przypadki. Kampanie informacyjne i prelekcje w szkołach przynoszą efekty.
Anna Wolowska – radna - Czy na terenie szkół stwierdzono przypadki zażywania
narkotyków, czy spożywania alkoholu?
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – W roku 2016 nie ujawniono
takich przypadków na terenie szkół.
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji - Proszę na ręce Komendanta przekazać
słowa podziękowania za działalność Policji, a szczególnie za prelekcje w szkołach na
temat zagrożeń dla młodzieży, które jak widać przynoszą efekt.
Materiał z Sądu Rejonowego w Opocznie stanowi załącznik nr 5b do protokołu.
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Materiał z Prokuratury Rejonowej w Opocznie stanowi załącznik nr 5c do protokołu.
Materiał ze Straży Miejskiej w Opocznie stanowi załącznik nr 5d do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje.
Ad. pkt. 4
Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę.
Dorota Rybińska – Naczelna Pielęgniarka – przedstawiła informację ze Szpitala
Powiatowego w Opocznie /złącznik nr 6a do protokołu/. Dużym utrudnieniem w pracy
pielęgniarek w szkołach jest brak gabinetów lekarskich.
Materiał z NZOZ „VITA – MED” stanowi załącznik nr 6b do protokołu.
Materiał ze Starostwa Powiatowego w Opocznie stanowi załącznik nr 6c do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje.
Ad. pkt. 5
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie.
Maria Barbara Chomicz – p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Opocznie – przedstawiła informację /załącznik nr 7 do protokołu/.
Na poprzedniej Komisji padło pytanie, czy jest różnica w korzystaniu z pomocy
środowiskowej między 2015 i 2016 rokiem w świetle programu 500+. Odpowiadam –
różnica jest 30 rodzin – w 2016r. 940 rodzin korzystało z pomocy, a w 2017r. 976 rodzin.
To nie jest duża różnica. Świadczenia 500+ nie wlicza się do kryterium dochodowego.
Na pewno mniej dzieci korzysta z posiłków w szkołach, ale rozmawiamy w tej sprawie
z Burmistrzem.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 6
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno, stan linii energetycznych,
ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.
Materiał z PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź – Teren Rejon Energetyczny Tomaszów
Mazowiecki stanowi załącznik nr 8a do protokołu.
Materiał z PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi stanowi załącznik nr 8b
do protokołu.
Materiał z ZEC Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 8c do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje.
B) Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za
rok 2016 – koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek.
Materiał z Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Opocznie
stanowi załącznik nr 9a do protokołu.
Materiał z Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opocznie
stanowi załącznik nr 9b do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje.
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C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w
Opocznie,
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11 do
protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 12 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na
zbycie w trybie bezprzetargowym,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 13
do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) nadania imienia Szkole Podstawowej w Bielowicach,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 14 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) przyjęcia „Planu działań dla gospodarki turystycznej Gminy Opoczno”,
Monika Jetz – Inspektor w Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy Europejskich –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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g) Statutu Gminy Opoczno,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 16
do protokołu/. Autopoprawka - w § 10 (powinno być 5 dni a nie 8 dni).
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
D) Informacja na temat działań inwestycyjnych dotyczących terenów
w Januszewicach.
Materiał Asystenta Burmistrza ds. Obsługi Inwestorów stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 7
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Mieczysław Wojciechowski przeprowadził analizę danych liczbowych na temat
naboru do szkół. Radny Grzegorz Wołąkiewicz podzielił spostrzeżenia radnego
Wojciechowskiego. Konsensusem rozmów było to, że jeśli Dyrektor szkoły zdecyduje się
przyjąć dzieci spoza obwodu to musi wziąć pod uwagę to, czy jego decyzja nie
spowoduje utworzenia dodatkowego oddziału, czy tylko dopełnienie istniejącego.
Punktem wyjścia powinno być to, ile oddziałów planujemy utworzyć w danej szkole i czy
możemy pozwolić sobie na przyjęcie dzieci spoza obwodu szkolnego, by nie generować
dodatkowych kosztów dla Gminy.
Dodatkowe materiały, z którymi radni zapoznali się stanowią załączniki nr 18 i 19 do
protokołu.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 10.20

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