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 PROTOKÓŁ  NR 7/17 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Oświaty, Kultury 
z dnia 28 czerwca 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 kwietnia i maja br. 
2. Realizacja reformy – przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.  
3. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.  
4. Wykonanie budżetu w gminie za 2016 rok.  
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6. 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 - 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 
 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 5/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. oraz Nr 6/17 z dnia         
9 maja 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 26 kwietnia 2017r.  

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
5/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. 

 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 9 maja 2017r.  

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
6/17 z dnia 9 maja 2017r. 
 
Ad. pkt. 2 

Realizacja reformy – przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.  
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 4 
do protokołu/. 
Przewodniczący przekazuje prowadzenie Wiceprzewodniczącemu.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Reforma wymusza pewne ruchy techniczne w 
szkołach, takie jak dostosowanie sal, zakup mebli i pomocy dydaktycznych. Analizując 
budżet środki są tylko na wydatki bieżące. Czy są możliwości, by na ten cel ubiegać się 
o środki z Ministerstwa? Czy samorząd planuje wystąpić o takie środki?  
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Dzwoniłam do 
Ministerstwa z takim zapytaniem. Usłyszałam, że dodatkowych pieniędzy nie 
dostaniemy, nie ma takiej możliwości.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Uważam, że Gmina powinna spróbować pozyskać 
środki. Nie będziemy przygotowani technicznie do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego.  
Urszula Wiktorowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach – To głos słuszny, 
by organ prowadzący wystąpił do Ministerstwa z zapytaniem. Uchwałę o dostosowaniu 
sieci szkół mamy, personalnie jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia roku szkolnego, 
ale technicznie nie. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 3 

Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.  
Materiał z MPK Sp. z o.o. w Opocznie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
Materiał z Wydziału Oświaty stanowi złącznik nr 6 do protokołu.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Czy Dyrektorzy składali informację na temat dowozu 
do Wydziału Oświaty? 
Pada odpowiedź Dyrektorów, że tak.   
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Jeśli byłyby jakieś uwagi, czy sugestie 
ze strony Państwa Dyrektorów to proszę je zgłaszać do Naczelnika Wydziału Oświaty 
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.   

Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała dowóz 
uczniów do szkół.  
 
Ad. pkt. 4 

Wykonanie budżetu w gminie za 2016 rok.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Poddaję pod rozwagę następującą kwestię – corocznie 
w materiale nt. wykonania budżetu okazuje się, że niektóre placówki oświatowe nie 
wykonały planu w 100%, przez co należy rozumieć, że pozostały wolne środki, 
natomiast w grudniu Dyrektorzy mają problem z płatnością za opał. Uważam, że środki 
można tak rozłożyć, aby Dyrektorzy mogli zapłacić za opał w terminie, a Gmina nie 
wkraczała w nowy rok z długami.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Przygotowuję zestawienie na podstawie sprawdzań 
szkół i przedszkoli. Nie wszystkie wydatki da się sklasyfikować tak, by wykonanie było 
w 100%. To, czy zostają pieniądze w placówkach oświatowych, powinni wiedzieć 
Dyrektorzy. Jeśli zostają im pieniądze to ja nie widzę problemu, aby przeznaczyć je na 
zakup opału.  
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Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Dochodów też nie daje 
się wykonać w 100%, więc zdarza się, że w szkołach są zaniżane wydatki.  
Materiały dotyczące wykonania budżetu stanowią załączniki do protokołu Nr XXXIII/17 
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017r.   

Komisja przyjęła do wiadomości informacje.   
 

Ad. pkt. 5 
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

 
A) Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2016. 

Materiał ze Spółki ZGM stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Materiał ze Spółki MPK stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Materiał ze Spółki PGK stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

B) Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Materiał ze Spółki PGK stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Materiał z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu.  

 
C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

 
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy 

Opoczno za 2016 rok, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do 
protokołu /. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
b) absolutorium dla Burmistrza Opoczna, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                  

2017-2029, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 14 do 
protokołu /. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 15 do 
protokołu /. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Przejście dla pieszych przy ZSS Nr 1 w Opocznie 
łącznie będzie kosztowało 55 tys. zł. To bardzo wysoka kwota. Nie można zrealizować 
tej inwestycji mniejszym nakładem finansowym? Nie wystarczy namalować tego 
przejścia?  Czym jest uzasadniony taki koszt?  
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – To zalecenie Komisji Bezpieczeństwa przy Starostwie 
Powiatowym, by przejście było wyniesione. Do tego dochodzi przebudowa układu 
komunikacyjnego. Stąd taka kwota. Sam projekt kosztował 5 tys. zł.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
e) przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu 

mienia komunalnego, 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 16 do protokołu /. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
f) przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i 

gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 17 do protokołu /. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
g) przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń na terenie gminy Opoczno, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 18 do protokołu /. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
h) zmiany nazw ulic w Opocznie,  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 19 do protokołu /. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Apeluję o rozsądne składanie wniosków. 
Anna Wolowska – radna - Proszę uszanować głosy mieszkańców.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
i) uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej wymiany źródeł ciepła na 

obszarze miasta Opoczno w ramach „Poprawa jakości powietrza poprzez 
likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji w mieście Opoczno”, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu /. 
Anna Wolowska – radna – To dotyczy terenu miasta Opoczna. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska – Tak, gdyż na terenie miasta jest przekroczenie limitu pyłów 
niskiej emisji. Na terenach wiejskich nie ma przekroczeń.  
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
j) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia                                               

i prowadzenia przez Powiat Opoczyński Przedszkola Specjalnego                                                               
w Opocznie,  

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
21 do protokołu /. 
Agnieszka Nalewczyńska – Powiat Opoczyński zwrócił się do Gminy Opoczno o 
wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez 
Powiat Opoczyński Przedszkola Specjalnego w Opocznie. Przedszkole swoim 
zasięgiem obejmowałoby teren powiatu. Na tę chwilę mamy 8 wniosków, z czego 6 
dotyczy dzieci spoza gminy.  
Mieczysław Wojciechowski – radny - Jakie będą koszty po stronie Gminy? 
Agnieszka Nalewczyńska – Żadne, bo będziemy się utrzymywać z subwencji.  
Anna Wolowska – radna - Czy siedziba i grono pedagogiczne jest przygotowane do 
prowadzenia Przedszkola Specjalnego?  
Agnieszka Nalewczyńska – Tak, mamy 27 nauczycieli i wychowawców 
przygotowanych do pracy z dziećmi i mamy odpowiednie warunki lokalowe.   

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
k) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Będziemy wnosić na sesji o wycofanie 
uchwały z porządku obrad sesji, z uwagi na to, że Komisja Rewizyjna jest w trakcie 
procedowania i nie wypracowała jeszcze stanowiska w sprawie.  

 
Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury wnioskuje, aby samorząd 
Gminy Opoczno wystąpił do Ministerstwa o środki celem doposażenia placówek 
oświatowych,  które zwiększają swój poziom organizacyjny w ramach reformy oświaty. 
Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrz.- 0. 
 
Dodatkowe materiały, z którymi radni zapoznali się stanowią załączniki nr 22, 23, 24 i 
25  do protokołu.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 10.10 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 

Kultury 
Eugeniusz Łączek 

Protokołowała: 
Bogumiła Kędziora 


