PROTOKÓŁ NR 12/17
z posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
z dnia 21 listopada 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 października br.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.
3. Informacja na temat korzystania przez uczniów z pływalni „Opoczyńska
Fala”. Koszty utrzymania.
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 głosów.
Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia Komisji.
Ad. pkt. 1.
Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia,
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 11/17 z dnia 26 października 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 protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 26 października 2017r.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z
posiedzenia Nr 11/17 z dnia 26 października 2017r.
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Ad. pkt. 2.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.
Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła informację oraz projekty uchwał (załącznik nr 4 do
protokołu).
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący – W jakiej odległości
powinny być zlokalizowane punkty sprzedaży alkoholu od obiektów użyteczności
publicznej?
Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole SSiOL – Określa to uchwała
Rady Miejskiej. W przypadku punktu sprzedaży napojów alkoholowych jest to
20 metrów, a w przypadku punktów sprzedaży i spożycia jest to 50 metrów.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3.
Informacja na temat korzystania przez uczniów z pływalni
„Opoczyńska Fala”. Koszty utrzymania.
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor KP „Opoczyńska Fala”przedstawiła informację /załącznik nr 5 do protokołu/.
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący – Czy szkoły, które nie
wykorzystały limitów mogą to zrobić do końca roku?
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor KP „Opoczyńska Fala”- Tak,
oczywiście.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Są szkoły, które nie wykorzystują
przyznanego im limitu oraz takie, które chętnie by skorzystały z większego limitu.
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna – Trzeba zorganizować
spotkanie z Dyrektorami szkół, które nie wykorzystują limitu i jeśli nie ma takiej
potrzeby to przeznaczymy ten limit innym szkołom, które go wykorzystają i
środki będą wykorzystane.
Alicja Szczepanik – radna – Dyrektorzy powinni zachęcać dzieci do korzystania
z basenu. Wady postawy są nagminne.
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna – Mam nadzieję, że limity
zostaną wykorzystane. Problemy z wadami postawy są i będą, ale profilaktyka
jest bardzo ważna. Proszę Dyrektorów o zwrócenie szczególnej uwagi na
problem.
Alicja Szczepanik – radna – Czy z powodu remontu ul. Biernackiego nie macie
problemów tzn. czy korzystanie z basenu nie jest mniejsze?
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor KP „Opoczyńska Fala”Utrudnienia są, dochody spadły o ok. 20 tys. zł miesięcznie. Mam nadzieję, że
niebawem wszystko wróci do normy. Mamy płynność finansową, źle nie jest.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
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Ad. pkt. 4.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
A) Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi
rolnictwa.
Materiały na ten temat stanowią załączniki do protokołu od nr 6a - do nr 6h.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 7 do protokołu).
Autopoprawka – w projekcie uchwały i na tablicy jako fundatorzy zostaną
dopisani „mieszkańcy Opoczna".
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, z autopoprawką.
b) nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego w Opocznie,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 8 do protokołu).
Barbara Wacławiak – radna – Mam nadzieję, że teren obok ulicy zostanie
uporządkowany, a to teren prywatny.
Komisja wypracowała wniosek, aby zwrócić się do władz kościelnych o
wyrażenie opinii w tym temacie. /Głosowanie wniosku: za – 6, przeciw – 0, wstrz.
– 0/.
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2017-2029,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9
do protokołu).
Barbara Wacławiak – radna – Jaki jest termin zakończenia remontu sali USC?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Do końca stycznia 2018r.
Grzegorz Wołąkiewicz – radny - Kwota 93 tys. zł na poprawę jakości powietrza
– na co konkretnie?
Barbara Bąk - Skarbnik – Na poprzedniej Komisji dużo się na ten temat mówiło.
Chodzi o dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła, finansowane z
WFOŚ, a ta kwota to wkład własny związany z wydatkami tzw. „około”.
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący – Zgłaszam wniosek, w celu
poprawy jakości powietrza, aby od nowego roku 2018 radni, Dyrektorzy szkół i
przedszkoli oraz sołtysi na sesje przyjeżdżali autobusami MPK, a nie swoimi
samochodami prywatnymi i by mieli darmowe bilety.
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Grzegorz Wołąkiewicz – radny - Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza to
dotacje dotyczą tylko i wyłącznie mieszkańców miasta, nie gminy. Mieszkańcy
gminy są pozbawieni prawa, bo powietrze mają dobre. Mamy inny problem –
zanieczyszczenie ściekami. Kanalizacja została wstrzymana. Z całym
szacunkiem, Pana wniosek jest pozbawiony większych mocy.
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący – My nie zostawiamy
samochodów na obrzeżach miasta. Autobusy i tak wjeżdżają. Nie rozumiem
sugestii.
Alicja Szczepaniak – radna – Skąd Pani Skarbnik ma wziąć pieniądze na ten cel?
My musielibyśmy zostać opodatkowani z tego tytułu, bo to nie jest dieta.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – To byłby dla Państwa przychód.
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący – Skoro jest tyle
kontrowersji to wycofuję swój wniosek.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10
do protokołu). Do sesji będą jeszcze zmiany do zmian.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 11 do protokołu).
We wszystkich projektach uchwał dot. przekształcenia szkół autopoprawka
w podstawie prawnej.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Januszewicach,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 12 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Modrzewiu,
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 13 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kraśnicy,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 14 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sielcu,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 15 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy”
w Libiszowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oddziału
Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 16 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach, w skład
którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im.
Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Ogonowicach im. Armii Krajowej,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 17 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi dotychczasowa
sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum,
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie
Gościnnym,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 18 do protokołu).
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Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
m) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim,
w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła
Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum
im. Tadeusza Sygietyńskiego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 19 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
n) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Opocznie im. Kornela
Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Opocznie,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 20 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
o) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład którego wchodzi
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły,
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 21 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
p) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3
w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i dotychczasowe
Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 22 do protokołu).
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Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
q) nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 23 do protokołu). Statut stanowi załącznik do protokołu Nr
XXXVIII/17 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie, która odbyła się w dniu
27.11.2017r.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
r) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie,
w Branżową Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 24 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
s) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok” oraz
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”,
Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 4 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
t) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Spraw Społecznych i
Ochrony Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 4 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
u) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w Januszewicach z ustaleniami zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Opoczno,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 25 do protokołu).
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
v) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w Januszewicach,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 26 do protokołu).
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
w) rozpatrzenia skargi na działalność
Wspólnych w Opocznie,
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.
x) rozpatrzenia skargi na działalność
Wspólnych w Opocznie.
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.

kierownika

Centrum Usług

kierownika

Centrum Usług

Ad. pkt. 5.
Zapytania i wolne wnioski.
Barbara Wacławiak – radna – Proszę o poruszenie na sesji tematu rozkładu jazdy
pociągów na Przystanku Opoczno Południe. Obecnie na 126 pociągów
zatrzymuje się tylko 6. Jest problem z dojazdem do Warszawy. Miała miejsce
sytuacja, że peron był pełny, a pociąg zabrał tylko połowę pasażerów, mimo że
pozostali mieli wykupione bilety. Na sesji będzie delegacja mieszkańców w tej
sprawie.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący - Potwierdzam. Problemy są.
Barbara Wacławiak – radna – Cieszę się, że zostały postawione dwa kontenery, z
uwagi na zbliżającą się zimę, to dobry pomysł.
Alicja Szczepaniak – radna – Chciałam zapytać o projekt na Otwarcie Stref
Aktywności. Proszę o zainteresowanie się nim.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Znamy ten projekt. Czekamy na
ogłoszenie naboru.
Radni zapoznali się z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 i
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029. Uchwała oraz projekt
budżetu na 2018r. stanowi załącznik do protokołu Nr XXXVIII/17 z sesji Rady
Miejskiej w Opocznie, która odbyła się w dniu 27.11.2017r.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.30

Protokołowała: B. Kędziora

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury
Eugeniusz Łączek
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