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 PROTOKÓŁ  NR 9/17 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
z dnia 23 sierpnia 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 czerwca i lipca 2017r. 
2. Założenia organizacyjne  i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny 2017/2018. 
3. Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2017 roku – realizacja zadań 

inwestycyjnych.  
4. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017r. w ujęciu na poszczególne 
organizacje.  

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 - 6, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 

 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 7/17 z dnia 28 czerwca 2017r., oraz Nr 8/17 z dnia 4 
lipca 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 uwagę do protokołów. 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 28 czerwca 2017r. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 7/17  z dnia 28 czerwca 2017r. 

 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 4 lipca 2017r. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 8/17  z dnia 4 lipca 2017r. 
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Ad. pkt. 2 
Założenia organizacyjne  i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny 

2017/2018. 
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
/załącznik nr 4 do protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – radna – W ostatnim zdaniu materiału sygnalizujecie, że są 
problemy wynikające z reformy oświaty. Czy są pieniądze na wyposażenie i prace 
dydaktyczne oraz co dalej jeśli ich nie będzie? Kieruję to pytanie do Naczelnika 
Wydziału Oświaty i do Dyrektorów.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Ze wstępnych wyliczeń CUW 
wynika, że koszt reformy w tym roku będzie 450 tys. zł. Czy dostaniemy pieniądze w 
przyszłości tego nie wiem.  
Alicja Szczepaniak – radna – Czy środki zostaną wygospodarowane w budżecie Gminy? 
Nie mamy się co spodziewać pieniędzy z Ministerstwa. Mówię o wiejskich szkołach, 
chcę wiedzieć czy będzie dla nich pomoc.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie mamy skąd wygospodarować pieniędzy. Mamy 7 mln 
kredytu. Budżet został podzielony. Musielibyśmy zwiększyć kredyt. Wpłynęło 
zapotrzebowanie z CUW-u o dodatkowe 1,5 mln zł.  
Alicja Szczepaniak – radna – Co w takim wypadku? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Uważam, że sieć szkół nie jest do końca przemyślana. 
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Sytuacja magistratu jest trudna.  
Barbara Wacławiak – radna – Sieć szkół ustaliliśmy. Głosowaliśmy wszyscy. Minister 
Zalewska obiecywała pieniądze na małe szkoły i małe klasy. Mam propozycję, aby 
zwrócić się o dodatkowe pieniądze dla Gminy. 
Barbara Bąk – Skarbnik – Przy podziale subwencji było zaznaczone, że tam jest ujęte 
wszystko. W tym roku pieniędzy nie dostaniemy na pewno. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Sama reforma dużo nas nie 
kosztuje. Inne czynniki są bardziej niepokojące. Po pierwsze - nauczyciele 
wspomagający, których jest bardzo dużo, po drugie – nauczanie indywidualne, a po 
trzecie – urlopy dla poratowania zdrowia.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Ile oddziałów odeszło, a ile przyszło do Liceum 
Samorządowego Nr 1? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Jest taka sama struktura – było 
13 oddziałów i jest tyle.  
Małgorzata Kozłowska – Dyrektor – 4 wyszły, 4 przyszły.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Minister Zalewska mówiła o wprowadzeniu w 
szkołach 1 godziny szachów tygodniowo. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Dyrektor decyduje o tym. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Proszę o przekazanie radnym danych za rok 
2016, ile dołożono środków z budżetu Gminy do poszczególnych placówek 
oświatowych.  
Alicja Szczepaniak – radna – Czy Gmina będzie kontynuować projekt Partnerstwo-
Publiczno-Prywatne? 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna - Tak, będziemy kontynuować 
projekt. Wczoraj odbyło się spotkanie w tej sprawie. To pierwszy etap, będzie kolejny. 
Procedury trwają dosyć długo, ale nie rezygnujemy.  
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Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Przypominam o swoim wniosku z czerwca, aby 
wystąpić do Ministerstwa o środki celem doposażenia placówek oświatowych, które 
zwiększają swój poziom organizacyjny w ramach reformy światy.  Zanim sięgniemy po 
nasze środki spróbujmy sięgnąć po środki Ministerstwa. Czy od czerwca były rozmowy 
na ten temat w Ministerstwie? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Ze strony Wydziału Oświaty nie 
było rozmów z Ministerstwem. Przyszła subwencja z informacją, że więcej pieniędzy 
nie będzie.  
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Gmina jest w bardzo trudnej sytuacji.  
Gratuluję Dyrektorowi i wszystkim pracownikom Muzeum świetnej pracy. Moi znajomi 
z zagranicy byli zachwyceni Muzeum Regionalnym w Opocznie.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. pkt. 3 

Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2017 roku – realizacja zadań 
inwestycyjnych.  

 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy w I półroczu 2017r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych 
/sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady 
Miejskiej Nr XXXV/17 z dnia 30.08.2017r./. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. pkt. 4 

Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017r. 

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła sprawozdanie /załącznik 
nr 5 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
  
Ad. pkt. 5 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 

A) Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 
Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

B) Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                  
2017-2029, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /złącznik nr 7 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 



4 
 

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /złącznik nr 8 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
c) niedochodzenia należności o charakterze cywilnym przypadających Gminie 

Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /złącznik nr 9 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
d) zmiany nazwy ulicy w Opocznie, 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /złącznik nr 10 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
e) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie, 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jaki jest zakres rzeczowy? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Cały dach.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Ile to metrów? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Nie wiem. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – To skąd wiemy, że tyle pieniędzy potrzeba? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Na podstawie wyceny sporządzonej przez osoby, które się tym zajmują. Na sesję 
przygotuję szczegółowe dane.  

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
f) zmieniająca uchwałę w sprawie 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 12 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
g) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna, 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
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h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II                         
w Mroczkowie Gościnnym,  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
i) zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Lepsze Jutro” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 
na lata 2014-2020, 

Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jaki jest przewidywany koszt projektu i udział własny? 
Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
Projekt obejmuje 65 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Całkowita kwota dofinansowania to 702 tys. zł, z czego wkład własny to 15%, 106 tys. 
zł, ale zaznaczam, że projekt jest tak skonstruowany, że wkład własny to i tak nasze 
zadanie w postaci zasiłków celowych. Zapewne padnie pytanie, czy Gmina będzie 
musiała dopłacić. Odpowiadam, że nie. Z tego będą tylko zyski społeczne, mam 
nadzieję.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
j) wyrażenia zgody na realizację projektu „CUS– centrum usług społecznych dla 

mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, 
Anna Sady – Inspektor w Zespole ds. FE – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 
14 do protokołu/. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Skąd taka dysproporcja między Gminami jeśli 
chodzi o wkład własny Gmin? 
Anna Sady – Inspektor w Zespole ds. FE – Dysproporcja wynika z tego, co napisane w 
uzasadnieniu do projektu uchwały. Realizacja projektu nie jest jednakowa u 
poszczególnych partnerów i stad też wkład własny jest różny.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Czy ta kwota 50 tys. zł z Gminy Opoczno to środki 
już zabezpieczone w budżecie OPS, czy OPS będzie sięgał po środki z budżetu Gminy? 
W uzasadnieniu jest napisane, że na wkład własny MGOPS Opoczno w kwocie 
100.000,00 zł składają się wpływy z opłat uczestników w kwocie 50.000,00 zł i wkład 
własny w wys. 50.000,00 zł. Przy MGOPS Drzewica wkład własny to kwota 13.760,00 
zł i na tę kwotę składają się wyłącznie wpływy z opłat uczestników.  
Anna Sady – Inspektor w Zespole ds. FE – Sytuacja Gmin jest inna. W Gminie Drzewica 
opłaty od uczestników wystarczą w zupełności na zaspokojenie wkładu własnego, gdyż 
osoby o bardzo niskich dochodach będą zwolnione. W MGOPS w Opocznie realizacja 
projektu będzie na bardzo wysokim poziomie i same opłaty od uczestników nie 
wystarczyłyby na wkład własny. Co do zabezpieczenia środków w budżecie proszę o 
wypowiedź Panią Dyrektor MGOPS. 
Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
Gmina Opoczno liczy 35 tys. mieszkańców. Procentowa ilość seniorów jest taka sama 
jak w pozostałych Gminach. Do udziału w projekcie udało się przekonać z całego 
Powiatu tylko 2 Fundacje i 2 Gminy oraz Powiat jako Partnera.  
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Gmina Opoczno nie posiada w swojej ofercie nic takiego dla osób starszych, 
niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Jest Uniwersytet III Wieku i Związek 
Emerytów i Rencistów, ale jest spora liczba osób na wsiach samotnych, siedzących w 
domu, upadających na zdrowiu, potrzebujących opieki. Za umieszczenie w DPS-ie też 
płaci Gmina. Do tej pory nie powstał ani Senior Wigor, ani Senior Plus, ani żaden Klub, 
który sprostałby potrzebom. Rozumiem w jakiej sytuacji ekonomicznej jest Gmina 
Opoczno, ale proszę o docenienie tej części pomocy społecznej. Przy milionowym 
projekcie koszt w wys. 50 tys. zł, rozłożony na trzy lata jest niewspółmierny z 
korzyściami. A to tylko kropla w morzu potrzeb. Będziemy robić wszystkie 
oszacowania finansowe i będziemy je Wam przedstawiać, gdy wyrazicie zgodę na 
realizację projektu. Te wszystkie zadania projektu są związane z realizacją 
obowiązkowych ustawowych zadań OPS. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
k) udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /złącznik nr 15 
do protokołu/. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Jaka jest szerokość parkingu? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Wzdłuż drogi od skrzyżowania do końca 
plebanii. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Czym będzie pokryte kruszywo? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Kostką. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Po czyjej stronie jest położenie destruktu i kostki? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Powiatu. 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski. 
 

Mieczysław Wojciechowski – radny – Proszę o sprawdzenie i przekazanie informacji, 
czy można przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego na naukę języka obcego dla 
mieszkańców danego sołectwa.  
 
Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załączniki nr  16 i 17 do 
protokołu. 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.00. 
 

     Przewodniczący Komisji  
   Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

Eugeniusz Łączek 
Protokołowała:  
Bogumiła Kędziora 


