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PROTOKÓŁ  NR 10/17 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
z dnia 19 września 2017r. 

 
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Wiesław Turek - 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. Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku publicznego za 
2016r., realizujących zadania zlecone przez gminę.  

2. „Święto Miasta” – analiza wydatków. 
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. 
4. Koszty dowozu dzieci do szkół.  
5. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Wiesław Turek - 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 - 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 

 
Ad. pkt. 1  

Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku 
publicznego za 2016r., realizujących zadania zlecone przez gminę.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności -  
przedstawiła informację /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 2 

„Święto Miasta” – analiza wydatków. 
Mateusz Grodzicki – Wydział Promocji -  przedstawił informację /załącznik nr 5 do 
protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 3 

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu -  przedstawił informację 
/załącznik nr 6 do protokołu/. 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – uzupełniła informację.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
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Ad. pkt. 4 
Koszty dowozu dzieci do szkół.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu -  przedstawił informację 
/załącznik nr 7 do protokołu/. 
Materiał z MPK Sp. z o.o. w Opocznie – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
Jadwiga Figura – radna – Czy w związku z reformą oświaty i dostosowaniem do niej 
sieci szkół nie wzrosła liczba kilometrów? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu -  Jedynym wyjątkiem jest Szkoła 
Podstawowa  Modrzewiu. Chodzi o połączenie z Modrzewkiem, gdzie jest jedno 
dziecko  niepełnosprawne. Dwa razy w tygodniu musimy wysłać busa między 
Modrzewkiem a Modrzewiem, by dowieźć dziecko do szkoły, bo to obligatoryjny 
obowiązek Gminy. Jest to zwiększenie o ok. 30 km na miesiąc.  
Anna Wolowska – radna – Moje pytanie dotyczy Linii Nr 2 – część dzieci nie kupuje 
biletu, a inne muszą. Uważam, że nie powinno tak być. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu -  Wydałem w imieniu Burmistrza 
ze 20 takich biletów bezpłatnych. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie załatwione. 
Zgodnie z prawem Gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny dowóz dziecka do 
obwodu, w którym mieszka. Proszę składać wnioski o wydanie bezpłatnego biletu.  
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Kiedyś obowiązywała uchwała o 
darmowych przejazdach dla dzieci szkolnych. Powinniśmy do niej powrócić. Zgłoszę 
wniosek w tej sprawie na sesji.  

Komisja rozważała kwestię podjęcia uchwały w sprawie: bezpłatnego dowozu 
autobusowego dzieci w wieku szkolnym (np. do 16 roku życia) do szkół niezależnie od 
obwodu.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 5 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Jadwiga Figura – radna – Po raz kolejny wnioskuję o podwyżki dla pracowników 
obsługi.  
Chciałam zapytać ile osób spoza Gminy Opoczno pracuje na dzień dzisiejszy w 
oświacie? Uważam, że powinniśmy w pierwszej kolejności zatrudniać ludzi z naszej 
Gminy. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Co do pierwszego pytania to w 
ostatnich dniach wpłynęły dwa pisma z Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 6, w których 
zwracają się o znalezienie środków na ten cel. Na Kierownictwie przedstawię te pisma, 
nie do mnie bowiem należy decyzja.   
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Dyrektorzy zwiększają budżety szkół na 
wynagrodzenia kosztem rzeczówki (środki czystości itp.). Inicjatywa musi być odgórna. 
Środki muszą być zabezpieczone w budżecie Gminy.  
Jadwiga Figura – radna – Nie pierwszy raz mówię, że należałoby się przyjrzeć kosztom 
utrzymania oświaty.  
Chciałam zapytać, jakie są możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla szkół? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – W piątek zawieźliśmy wniosek 
do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie doposażenia elektronicznego szkół 
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/komputery, sprzęt grający /. Zostało wytypowanych 6 szkół tj. 3 szkoły miejskie, szkoła 
w Januszewicach, Modrzewiu i Wygnanowie. Program jest bardzo korzystny, bowiem 
zabezpieczenie przez Gminę środków w wys. 3,5 tys. zł dla szkoły powoduje, że szkoła 
otrzymuje dotację w wys. 14 tys. zł. Program jest przewidziany na 3 lata. Nie wszystkie 
szkoły spełniły kryterium jakości łącza komputerowego, ale myślę że za trzy lata 
wszystkie nasze szkoły spełnią ten warunek i znowu przystąpimy do programu.  
Co do pytania o ilość osób zatrudnionych spoza Gminy Opoczno – nie jestem w stanie 
odpowiedzieć jaka to liczba, ale proszę pamiętać że to co sugeruje radna to obosieczna 
broń, bo mieszkańcy naszej Gminy również pracują poza jej granicami.  
Andrzej Pacan – radny - Ponownie wnioskuję o ujęcie w budżecie na rok 2018 
rozbudowy terenu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bielowicach,                                
w związku z reformą oświaty.  
 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 13.00. 
 
 
 

           Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,  

Handlu i Usług 
 

                          Wiesław Turek 
 

Protokołowała:  
B. Kędziora 
 


