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PROTOKÓŁ NR 10/17 

z  wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 6 września 2017r. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek- Przewodniczący 
Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1  do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Stan techniczny budynków szkolnych. 
2. BHP i P.Poż. w placówkach oświatowych 
3. Baza sportowa w szkołach. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku 
posiedzenia /załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

Ad. pkt. 1. 

Stan techniczny budynków szkolnych. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydz. Oświaty                  
i Sportu urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 3 do protokołu). 

Ad. pkt. 2.  

BHP i Poż. w placówkach oświatowych. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydz. Oświaty                  
i Sportu urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 3do protokołu). 

Ad. pkt. 3 

Baza sportowa w szkołach. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydz. Oświaty                  
i Sportu urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 4 do protokołu). 

Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Ostatnio odbyło się 
spotkanie z Dyrektorami ZSS Nr 2, Burmistrz Ziębą oraz pracownikami Wydz. 
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Techniczno – Inwestycyjnego dotyczące sali gimnastycznej przy ZSS Nr 2. W 
tym momencie zabezpieczona jest kwota ok. 2 mln. zł na remont. Docelowo 
potrzebne jest 8 mln. zł. Padł pomysł, aby przekształcić projekt i zbudować 
budynek pasywny, który docelowo będzie droższy, ale będą niższe koszty 
utrzymania. W listopadzie rusza program sejmiku w sprawie dofinansowania do 
takich budynków. Jeśli nasz projekt przeszedłby całą procedurę to moglibyśmy 
otrzymać ok 60%. Złożeniem wniosku zająłby się Zespół ds. Funduszy 
Europejskich. 

Barbara Wacławiak – radna – Chciałabym dopytać o dzieci niepełnosprawne. 
Ostatnio Minister mówiła, iż dzieci mające stopień niepełnosprawności powinny 
mieć nauczanie indywidualne w domu? Czy to jest obowiązkowe? Jak to będzie 
rozwiązane? 

Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – W dniu 9 sierpnia i 22 
sierpnia weszły dwa nowe rozporządzenia dotyczące nauczanie indywidualnego. 
Do tej pory dyrektor składał wniosek do Burmistrza, dołączał orzeczenie i ja w 
imieniu Burmistrza wyrażałem zgodę na prowadzenie nauczania 
indywidualnego. Teraz dyrektor będzie wydawał decyzje, ale w porozumieniu z 
organem prowadzącym. Będzie się to odnosiło tylko do ilości godzin i zakresu 
nauczania, czyli jakie przedmioty. Natomiast miejsce będzie w domu.  

Barbara Wacławiak – radna – Jeżeli nauczyciel dociera do dziecka do domu jak 
to będzie wyglądało finansowo? Czy dolicza się jeszcze dojazd?  

Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Liczymy to jak dla 
nauczyciela w szkole. Pojawi się problem kiedy dziecko z innej gminy uczy się 
w naszej szkole i dostanie nauczanie indywidualne. Wtedy będziemy musieli 
zapłacić za dojazd. 

Barbara Wacławiak – radna – A jeżeli dziecko jest np. z Mroczkowa, a uczy się 
w ZSS nr 1 i dostanie nauczanie indywidualne? 

Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – To będziemy musieli 
zapłacić. Chyba, że nauczanie indywidualne otrzymałby któryś z nauczycieli z 
Mroczkowa i rodzic wyraziłby swoją zgodę. Dodatkowo Pani z fundacji 
„Uśmiech dziecka to nasz skarb” sygnalizowała nam, że pojawił się problem z 
przedszkolem specjalnym. Starostwo zabierze nam pieniądze wraz z przejściem 
dziecka. 
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Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Ile na dzień dzisiejszy musimy 
dołożyć do oświaty? 

Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Pani Skarbnik 
wspominała ostatnio, że ok 1,5 mln zł. Chciałbym podkreślić, że w tym roku nie 
została zabezpieczona rezerwa oświatowa. W tamtym roku była to kwota 1,6 
mln zł, które wystarczały na indywidualne nauczanie, awanse, urlopy. W tym 
roku rezerwy nie mamy. 

Anna Wolowska – radna – Próbowałam na sesji dowiedzieć się od Burmistrza 
jak sprawa wygląda z urlopami dla nauczycieli, ale nie otrzymałam odpowiedzi. 
Moim zdaniem dyrektor szkoły powinien to kontrolować tak, aby nie 
odchodziły w jednym momencie np. 4 osoby, bo później problem spada na 
gminę. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście problem poważny ze zdrowiem to 
oczywiście. 

Alicja Szczepaniak – radna – Czy jest taki przypadek, że jeden nauczyciel 
pracuje w dwóch szkołach na dwóch pełnych etatach? 

 Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Tak jest taki przypadek, 
ale żeby tak mogło się stać to nauczyciel musi mieć zgodę od dyrektora swojej 
rodzimej szkoły. Mamy przypadek Pani, która ma dwie umowy na czas 
nieokreślony w szkołach w Bielowicach i ZSS Nr 2. Była decyzja, że ma 
zrezygnować w Bielowicach. Niestety w ostatnich dniach to się zmieniło. 

Alicja Szczepaniak – radna – Czy są tacy nauczyciele, którzy pracują na dwa 
etaty i mają po 30, a czasami nawet 40 godzin? 

Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Na pewno będą to w tym 
roku nauczyciele chemii, fizyki bo niektórzy już mają po 30 godzin. 

Komisja udała się do Szkół Podstawowych w Bukowcu Opoczyńskim, 
Libiszowie oraz Wygnanowie. Komisja uznała, że wszystkie z w/w szkół są 
dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego. 

 Ad. pkt. 4. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Komisja zgłosiła następujące wnioski: 

a) w Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim konieczny jest 
gruntowny remont ściany od strony zachodniej na sali gimnastycznej, 
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b) przed Szkołą Podstawową w Wygnanowie należy wysypać destrukt, 
c) w Szkole Podstawowej w Libiszowie jest potrzeba cyklinowania parkietu 

na sali gimnastycznej. 

Dodatkowy materiał z jakim zapoznali się radni stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 

 Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 10.30, godzina zakończenia 12.00. 
 
 

 

 

Przewodniczący Komisji  Zdrowia,  

Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

                                                   Eugeniusz Łączek 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 

 


