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PROTOKÓŁ  NR 11/17 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
z dnia 26 października 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 sierpnia i września br. 
2. Ocena wypoczynku letniego uczniów.  
3. Realizacja zadań oświatowych w Gminie Opoczno za 2017/2018 oraz wyniki 

egzaminów zewnętrznych.  
4. Stan sanitarny, ilość zachorowań,  higiena oraz promocja zdrowia.  
5. Stawki podatkowe na 2018 rok. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. 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).  
Przewodniczący zaproponował, aby punkt 2 brzmiał „Informacja”, a nie „Ocena”. 
Radny wyrazili zgodę.  
Radny Grzegorz Wołąkiewicz zaproponował, aby pkt. 3, pkt. 4 i uchwałę b) omówić na 
początku posiedzenia ze względu na obecność Dyrektorów. Przewodniczący zapytał, kto 
z radnych jest za propozycją radnego Wołąkiewicza. Radni przyjęli propozycję głosami: 
za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0.  
Brak innych propozycji zmian porządku posiedzenia Komisji.  

Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 

 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z sierpnia i września br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 9/17 z dnia 23 sierpnia 2017r. oraz Nr 10/17 z dnia 6 
września 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 23 sierpnia 2017r. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 9/17  z dnia 23 sierpnia 2017r. 
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 Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 6 września 2017r. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 10/17 z dnia 6 września 2017r. 

 
Przewodniczący przekazał głos Pani Kierownik Edycie Krzysztofik. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Jak co roku młodzież z opoczyńskich szkół wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii 
„Zachowaj trzeźwy umysł”. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: „Na skrzydłach 
przyjaźni”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 31 sierpnia. Proszę o wręczenie nagród 
i dyplomów.  

Zastępca Burmistrza Zbigniew Sobczyk, Sekretarz Miasta Tomasz Łuczkowski 
i Przewodniczący Komisji Oświaty Eugeniusz Łączek wręczyli nagrody i dyplomy. 

 
Ad. pkt. 2  
 Ocena wypoczynku letniego uczniów.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację (załącznik nr 4 do protokołu). 
Wiktor Biernacki – Prezes TPD w Opocznie – opowiedział o wypoczynku dla dzieci 
zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.  
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Podziękował wszystkim organizatorom 
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Ad. pkt. 3. 

Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2016/17 oraz 
wyniki egzaminów zewnętrznych. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację (załącznik nr 5 
do protokołu). 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jaka jest różnica między liczbą oddziałów w ubiegłym 
i bieżącym roku szkolnym?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Różnica jest tylko w 6-letnich szkołach 
podstawowych - doszedł jeden oddział, czyli jest po 7.  W Zespołach Szkół praktycznie 
nic się nie zmieniło, bo nie ma pierwszej klasy gimnazjum, ale jest 7-ma klasa.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Powinniśmy zwiększyć budżety szkół o ten jeden 
oddział.  
Na urlopy zdrowotne i nauczanie indywidualne nie mamy wpływu, ale jest pewien 
pozytyw. W roku obecnym w stosunku do ubiegłego na urlopach zdrowotnych są niższe 
wydatki o 100 tys. zł i na nauczaniu indywidualnym o 250 tys. zł. Na tych dwóch 
zadaniach udało się zaoszczędzić 350 tys. zł.  
Barbara Wacławiak – radna – Czy z Ministerstwa Zdrowia otrzymujemy dodatkowe 
pieniądze na zdrowie? Od 1 stycznia 2018r. obowiązkowe są gabinety stomatologiczne 
w szkołach. Na sesji o to zapytam, ponieważ mam informację, iż na prowadzenie 
gabinetów stomatologicznych w roku 2016 przyszły pieniądze do poszczególnych 
Gmin.   
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jeśli chodzi o pieniądze na zdrowie dla szkół to 
żadnych dodatkowych pieniędzy nie ma i nie było. To wszystko to tylko subwencja. Na 
gabinety w roku 2016 nie było żadnych pieniędzy.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – W 2016 roku była zmiana ustawy o 
systemie oświaty, której art. 103 mówi, iż szkoła zapewnia uczniom korzystanie z 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej i to jest zadanie Gminy, ale do tej pory żadnych 
pieniędzy z Ministerstwa nie otrzymaliśmy. 25 września br. wyszło Rozporządzenie  
Ministra Zdrowia i jeden z artykułów mówi, że szkoły, a właściwie organ prowadzący 
szkoły, może się zwrócić o dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej. Taka informacja do nas dotarła. Do końca września był termin składania 
wniosków. Tylko jedna szkoła zgłosiła się do tego zadania – Szkoła Podstawowa w 
Libiszowie, gdyż muszą być spełnione określone warunki jak np. musi być osobne 
pomieszczenie, wyłożone określonymi płytkami i musi być zapewniony dostęp do 
bieżącej wody. Nasze szkoły nie spełniają tych warunków.  
Barbara Wacławiak – radna – To zadanie szkoły, czyli Gminy. Skoro ma obowiązywać 
od 1 stycznia 2018r. to trzeba się nad tym pochylić i zapewnić młodzieży dostęp do 
lekarza. Doczytałam w ustawie, że niekoniecznie musi to być gabinet w szkole, ale może 
być zawarta umowa z przychodnią i wyznaczony dzień przyjęć uczniów. Wyczytałam 
również, że w przypadku małych szkół planowane są objazdowe gabinety 
stomatologiczne.  
Alicja Szczepaniak – radna – Ja również interesowałam się tematem gabinetów 
lekarskich i stomatologicznych. Na każde dziecko NFZ przekazuje 5 zł, a resztę 
wydatków w tym wynagrodzenie pielęgniarki pokrywa Gmina. Przeprowadzane są 
konkursy i z podmiotem, który wygra jest podpisywana umowa.  
Barbara Wacławiak – radna – Chciałam sprostować. Za pielęgniarkę płaci nie Gmina, a 
NFZ.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Aby pielęgniarka była na cały tydzień – 
miała pełny etat, to szkoła musi mieć minimum 880 dzieci. Ten warunek spełnia tylko 
ZSS Nr 1. Pielęgniarka szkolna jeden dzień w tygodniu może być w szkole do 250 
uczniów i w naszych placówkach tak jest. Wszystko jest zgodnie z przepisami prawa.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

b) Projekt uchwały w sprawie: wskazania centralnego zamawiającego –   
Centrum Usług Wspólnych. 

Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW - przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 6 
do protokołu). 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jak wyglądała komunikacja tworzącego projekt 
uchwały z jednostkami, które mają być obsługiwane? Czy brały udział w tworzeniu tego 
dokumentu, jeśli nie to czy dokument został im przedstawiony, ile mieli czasu na 
zapoznanie się z nim, czy wnosili jakieś poprawki i jak Pani się do tego ustosunkowała?  
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Każdy z Dyrektorów otrzymał informację od 
nas za pisemnym potwierdzeniem, jak będzie wyglądała współpraca. Zamówienia 
powyżej 30 tys. euro będą realizowane przez Centrum. Jeśli ktoś z Dyrektorów nie 
wyrazi zgody to sam przeprowadzi postępowanie i będzie ponosić wówczas pełną 
odpowiedzialność. Jeżeli Centrum zajmie się tym zadaniem to odpowiedzialność będzie 
zdjęta z Dyrektorów, będzie to usprawnienie działań. Nie działamy na szkodę 



4 
 

Dyrektorów, a wychodzimy z inicjatywą, by ich odciążyć. Poza tym zmieniły się 
przepisy o finansach publicznych, które nakładają na Kierownika Centrum pełną 
odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostek oświatowych.   
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Czy każdy z Dyrektorów otrzymał projekt uchwały? 
Kiedy i w jakiej formie? Ile czasu Dyrektorzy mieli na zapoznanie się  z dokumentem i 
na zgłaszanie wniosków i propozycji i czy w ogóle je zgłaszali? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Dyrektorzy nie otrzymali projektu uchwały. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Proszę zatem, abyśmy odłożyli ten temat w czasie, 
tym bardziej że Dyrektorzy nie wiedzą o czym dyskutujemy. Czy jakiś termin wymusza 
podjęcie uchwały już teraz, czy nie możemy jeszcze poczekać? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Tak, termin nas goni. Mamy 41 dni do 
przeprowadzenia postępowania. Umowy były zawarte już wcześniej na sukcesywną 
dostawę art. spożywczych. Były one zawierane na rok szkolny, nie na rok budżetowy. 
Mamy wyrok Sądu Najwyższego, że było to przeprowadzane nieprawidłowo. Powinny 
być zawierane na rok budżetowy.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Wczoraj dowiedziałem się, że Dyrektorzy nie widzieli 
projektu uchwały. Zależy mi na dialogu społecznym, by CUW i jednostki oświatowe ze 
sobą współpracowali. Tym bardziej przy takim dokumencie.    
Co do treści samego projektu uchwały to uważam, że należy zastąpić zwrot „na żądanie” 
innym łagodniejszym np. „na prośbę”, „na wniosek”, bo to słowa naładowane 
emocjonalnie. Słowo „niezwłocznie” należałoby doprecyzować np. w ciągu „7 dni”. 
Jeśli chodzi o środki czystości i materiały biurowe to są kwoty poniżej 1 tys. euro i 
powinny być z wolnej ręki. To niepotrzebne utrudnienie i dodatkowy obowiązek dla 
Dyrektorów.  
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Pracownicy Centrum i tak są oddelegowani 
do poszczególnych placówek do przeprowadzenia postępowania. To są podwójne 
koszty.  
Nie do końca jest tak, że w kwestii uchwały nie było konsultacji, nie był tylko przesłany 
projekt uchwały. Już w maju 2016r. roku odbyło się spotkanie z Dyrektorami, Zastępcą 
Burmistrza, Naczelnikiem Wydz. Oświaty i Kierownikiem Centrum, na którym był 
poruszany ten temat. Na tym spotkaniu była informacja, że w roku 2016 to zadanie 
pozostaje bez zmian, ale od następnego roku zajmie się tym Centrum i to ono weźmie 
odpowiedzialność za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Były też rozmowy bezpośrednie, pojedyncze, gdzie Dyrektorzy wyrażali 
zadowolenie, że zostaną odciążeni.   
Co do artykułów biurowych i czystości to jest punkt w uchwale, że jeśli nie 
przekroczymy kwoty 30 tys. euro to Kierownik Centrum odstąpi od przeprowadzenia 
postępowania, a każdy z Dyrektorów zrobi sam zapytanie.  
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Czy jest osoba odpowiednio 
przygotowana do tego zadania? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Tak, jest osoba która zajmie się 
zamówieniami publicznymi. 
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Czy ktoś z Dyrektorów chciałby zabrać 
głos w tym temacie?  
Nie ma głosów. 
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Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Czy Państwo Dyrektorzy mają jakieś 
inne tematy?  
Dyrektor Przedszkola Nr 6 – Zgłaszałam, aby Urząd pomógł mi z uporządkowaniem 
liści przy szkole. Pracownicy z Wydz. GKMiOŚ przyjechali i zabrali worki, ale 
powiedzieli mi, że zostanę obciążona fakturą za ten wywóz. To problem wszystkich 
szkół.  
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna – Zajmę się tą sprawą.  
Barbara Wacławiak – radna – Przedszkole nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów? 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nie może, bo to zadanie Gminy.  
 
Przerwa 
Po przerwie 
 
Ad. pkt. 4. 

Stan sanitarny, ilość zachorowań,  higiena oraz promocja zdrowia.  
Izabela Budzyńska–Jewtuch – Sanepid – przedstawiła informację /załącznik nr 7 do 
protokołu/. 
Barbara Wacławiak – radna – Czy uregulowane zostały przepisy dotyczące szczepień 
ochronnych dzieci? Jak to wygląda od strony prawnej?  
Izabela Budzyńska–Jewtuch – Sanepid – Przepisy nie uległy zmianie. Mamy zakres 
obowiązkowych szczepień. Jeśli to szczepienie nie zostaje wykonane to Poradnia 
zgłasza osobę i przeprowadzane jest w stosunku do niej postępowanie. Szczepienia 
obowiązkowe są obowiązkowymi szczepieniami, za które rodzic nie płaci, a zalecane – 
zalecanymi, za które płaci rodzic. Kalendarz szczepień obowiązkowych powinien 
zostać wykonany. Na naszym terenie zdarzają się pojedyncze, na szczęście, przypadki 
odmowy zaszczepienia dziecka. Po pisemnych rozmowach rodzice sporadycznie 
decydują się na zaszczepienie dziecka. Trwa dyskusja co dalej, rozmowy na temat 
sposobu egzekwowania szczepień. Wszystko po to, by uniknąć ryzyka 
epidemiologicznego. Najważniejsze jest, by szerzyć wśród rodziców informacje na 
temat ryzyka zachorowań nie tylko dzieci, które nie są szczepione, ale całych populacji.  
Barbara Wacławiak – radna – Podoba mi się pomysł w Gminie Drzewicy, gdzie szczepi 
się dziewczyny przeciwko brodawczakowi.  Powinniśmy wziąć przykład.  
W sierpniu mieliśmy pismo od Nowoczesnej na temat plakatu koło Lewiatana, który 
propaguje, aby nie szczepić dzieci. Ten plakat nadal wisi, proszę do tematu wrócić i 
podjąć stosowne działania.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

Ad. pkt. 5.  
Stawki podatkowe na 2018 rok. 

Będą omawiane w bloku uchwał.  
 
Ad. pkt. 6.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

 



6 
 

a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Caro Team 
Opoczno, 

Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 8 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
b) wskazania centralnego zamawiającego – Centrum Usług Wspólnych, 

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Proszę o zastąpienie słów: „na żądanie” i 
„niezwłocznie” innymi oraz wykreślenie zapisów na temat zamówień dotyczących 
środków czystości i materiałów biurowych.  Proszę również o sprawdzenie jakiego 
okresu powinny dotyczyć zamówienia opału /na rok budżetowy czy na sezon/.  
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Po konsultacji z prawnikiem przygotuję 
poprawki.   
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Pani Kierownik zobowiązuje się do 
czasu sesji nanieść poprawki. W związku z tym proponuję przyjąć projekt uchwały do 
wiadomości.  
Anna Wolowska – radna – Na posiedzeniu Komisji byli Dyrektorzy i nikt nie zgłaszał 
uwag.  
Barbara Wacławiak – radna – Dyrektorzy nie mieli się do czego odnieść, bo nie dostali 
projektu uchwały.  

Komisja przyjęła do wiadomości / za przyj. do wiad.: za – 6, przeciw – 0, wstrz. 
– 0/ projekt uchwały. 

 
c) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych skierowanych z Gminy Opoczno, 
Agnieszka Brola – Pracownik MGOPS – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9a 
i 9b do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
d) zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

i szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
Agnieszka Brola – Pracownik MGOPS – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres do 2 lat, 

Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11 do protokołu). 
Barbara Wacławiak – radna – Mieliśmy informację, że budynek będzie przekazany 
ZUS-owi w zamian za teren za MDK. Co się stało, że nie doszło do realizacji? 
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Przedstawicieli ZUS-u byli, zobaczyli stan 
budynku i są przeciwni.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

f) pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 12 
do protokołu). 
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Łączek przekazał prowadzenie 
Wiceprzewodniczącemu Mieczysławowi Wojciechowskiemu.  

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

 
g) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze 

Gminy Opoczno w roku 2018, 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały (załącznik nr 13 do protokołu). 

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

 
h) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na 

obszarze Gminy Opoczno, 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały (załącznik nr 14 do protokołu). 

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

 
i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 

Gminy Opoczno, 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały (załącznik nr 15 do protokołu). 

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

 
j) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń za 

inkaso na terenie Gminy Opoczno, 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały (załącznik nr 16 do protokołu). 

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

 
k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017–

2029, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 17 do 
protokołu). 



8 
 

Barbara Wacławiak – radna – Jaki jest całkowity koszt przekształcenia budynku na 
Placu Kosciuszki 6 na jadłodajnię OPS? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy –120 tys. zł z projektem. 
Barbara Wacławiak – radna – Kto pokrywa koszty? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Gmina. 
Barbara Wacławiak – radna – Dlaczego? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – OPS nie ma środków, ze środków unijnych również 
nie można skorzystać.  
Barbara Wacławiak – radna – OPS dostaje pieniądze od Gminy i to niemałe.  
Kto będzie zarządzał wyremontowanym na jadłodajnię budynkiem na pl. Kościuszki 6? 
Czy zostanie ogłoszony przetarg, czy MGOPS? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Uważam, że jadłodajnia będzie pod opieką OPS i 
zostaną tam przeniesieni dotychczasowi pracownicy kuchni.  
Alicja Szczepaniak – radna – Proszę o przygotowanie na sesję informacji, jaką kwotę 
ogółem w roku 2015 i 2016 Gmina dołożyła do MGOPS i jaka jest zaplanowana na rok 
2017?  

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

 
l) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 18a i 18b 
do protokołu). 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – W sposób bardzo znaczący zwiększamy środki na 
prace interwencyjne. Co przez te dwa miesiące planujecie?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Te pieniądze są na zabezpieczenie wynagrodzeń dla 
pracowników interwencyjnych, którzy mają podpisane umowy z Urzędem.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Gdybyśmy się nie zgodzili na te zmiany w budżecie 
to co by się stało? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Ludzie pójdą do Sądu. Umowy są podpisane.  
Barbara Wacławiak – radna – Te osoby powinny być zatrudniane na umowę z 
refundacją kosztów przez PUP.  
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący - Nie ma zapisów na prace 
interwencyjne na przyszły rok. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Od przyszłego roku zmieniamy zasady zatrudniania 
pracowników interwencyjnych.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Przyjrzyjmy się budżetowi, spójrzmy co jest 
konieczne i zasadne, a co niekontrolowane.  
Proszę o informację, jaki jest średni koszt powstania jednego oddziału szkolnego w skali 
Gminy?  

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

 
m) nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic: Partyzantów i Edmunda 

Biernackiego, 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 19 do protokołu). 
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w 
rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 20 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
o) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 
położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką, 
a granicą administracyjną miasta od strony południowo – wschodniej, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 21 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
p) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza, 

Komisja nie otrzymała projektu uchwały.  
 

q) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury, 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 22 do protokołu). 
 

r) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 23 do protokołu). 
 
 
Ad. pkt. 7. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Barbara Wacławiak – radna – Co z planowanym budynkiem na ul. Rolnej? 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna – Działania w tym temacie zostały 
wstrzymane, bo grożą nam odszkodowania. Był zrobiony projekt za 60 tys. zł, ale 
będziemy go mogli zastosować do innej lokalizacji budynku i nie będą to zmarnowane 
pieniądze.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Projekt zostanie dostosowany do lokalizacji 
na ul. Przemysłowej.  
Barbara Wacławiak – radna – Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na 
ul. Przemysłowej obowiązuje zabudowa jednorodzinna, a my chcemy stawiać budynek 
4-kondygnacyjny.  
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Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Nie ma planu dla tego terenu. 
Będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy.  
 
 
Dodatkowy materiał z jakim zapoznali się radni stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 13.00 
 
 

 
Przewodniczący Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury 

              Eugeniusz Łączek  
 

 
 
Protokołowała: 
B. Kędziora  


