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PROTOKÓŁ  NR 1/18 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
z dnia 17 stycznia 2018r. 

 
 
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 protokołu z miesiąca grudnia 2017r. 
2. Budżet Gminy na rok 2018. 
3. Zatrudnienie w placówkach oświatowych. 
4. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2017. 
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 zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji. 
 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2017r. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 13/17 z dnia 20 grudnia 2017r., był 
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny 
na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołu. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 20 grudnia 2017r. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 13/17  z dnia 20 grudnia 2017r. 

 
Ad. pkt. 2 

Budżet Gminy na rok 2018. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt budżetu na 2018 rok 
(załącznik do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Opocznie Nr XL/18 z dnia 19 
stycznia 2018r.) 
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Ponadto radni zapoznali się z Uchwałą Nr II/306/2017 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii 
dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2018 rok (załącznik nr 4 do 
protokołu) oraz Uchwałą Nr II/307/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu 
budżetu Gminy Opoczno (załącznik do protokołu z sesji Rady Miejskiej w 
Opocznie Nr XL/18 z dnia 19 stycznia 2018r.) 
 
Anna Wolowska - radna – Wczoraj na Komisji Budżetowej dyskutowaliśmy o 
tym, że zostają oszczędności w oświacie ok. 1 mln zł. W związku z tym mam 
pytanie, w której szkole nie zostają wykorzystane środki i dlaczego, co jest 
przyczyną?  
Barbara Bąk – Skarbnik – Ja mam tylko wpisane kwoty, jakie zostały zwrócone 
przez poszczególne jednostki. Według mojego zestawienia jest to ok. 1 mln 42 
tys. zł. Jest to od kwoty 3,5 tys. zł w jednostce do kwoty nawet 130 tys. zł w 
jednostce. Te pieniądze muszą wrócić na konto Gminy Opoczno i tak też się stało.  
Barbara Wacławiak – radna – W budżecie są zabezpieczone środki na projekt 
CUS – Centrum Usług Społecznych, dedykowany dla mieszkańców powiatu 
opoczyńskiego. Czy to projekt na 2 lata czy dłużej? To konkretne obciążenie dla 
naszego budżetu.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie odpowiem dokładnie. Na pewno musimy mieć tzw. 
„gotowość”.  
Barbara Wacławiak – radna – Proszę, aby na sesji była osoba, która pracowała 
nad projektem, aby odpowiedziała na pytania. 
Barbara Wacławiak – radna – Jakie są plany dotyczące działki za Miejskim 
Domem Kultury? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Na sesji zostanie udzielona odpowiedź.  
Alicja Szczepaniak – radna – Moje pierwsze pytanie dotyczy jadłodajni na Placu 
Kościuszki. Koszt wykonania to ok. 114 tys. zł. Czy to będzie ze środków OPS, 
czy z budżetu Gminy zostanie ta kwota dołożona do budżetu OPS?  
Drugie pytanie dotyczy kosztu całkowitego wykonania placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej na ul. Kopernika. Dlaczego my, radni, nie wiedzieliśmy, że składany 
jest taki wniosek, bo to jest z programu OSA. Przez 3 lata składałam do 
Burmistrza wniosek o wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Wyszyńskiego z 
programu OSA. Zarówno ja, jaki i radna Wiktorowicz, chciałybyśmy skorzystać 
z tego programu. Do 15 lutego jest przedłużony ostateczny termin składania 
wniosków.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Plac 
między blokami na ul. Kopernika był przygotowywany do realizacji od 2017r. Na 
istniejącym boisku mają zostać wydzielone dwie strefy pod urządzenia zabawowe 
i pod urządzenia siłowni zewnętrznej. Koszt wykonania łącznie z ogrodzeniem, 
ale tylko urządzeń zabawowych, to według kosztorysu inwestorskiego kwota 140 
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tys. zł. W budżecie jest zapisana kwota 50 tys. zł, a więc kwota która jest 
maxymalnie do pozyskania w ramach Otwartych Stref Aktywności. Liczymy, że 
po przetargu ta kwota będzie w granicach 100 tys. zł, więc zmieścimy się w 
dofinansowaniu 50 tys. zł i realizujemy całość dokumentacji technicznej. To jest 
jedyne zadanie, które jest przygotowane do realizacji z tego programu. Gmina 
może złożyć 5 wniosków o dofinansowanie w ramach Otwartych Stref 
Aktywności, na razie składamy 1. Realizację przewidujemy w miesiącach letnich. 
Spełniamy wariant rozszerzony, obejmujący siłownię zewnętrzną, strefę relaksu 
i urządzenia zabawowe. W ramach wariantu ograniczonego dotacja jest do 50%, 
ale maxymalna do pozyskania jest 25 tys. zł. Nie są wymagane w wariancie 
ograniczonym urządzenia zabawowe, stąd koszt dofinansowania jest o połowę 
mniejszy. Do 15 lutego jest ostateczny termin składania wniosków.  
 
Alicja Szczepaniak – radna – Zgłaszam wniosek o zabezpieczenie w budżecie 
Gminy na 2018 rok kwoty 25 tys. zł na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. 
Wyszyńskiego z programu OSA. Proszę o przegłosowanie.  
 Radni poparli wniosek głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. - 0.  
 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Interesuje mnie subwencja oświatowa i dotacje 
do przedszkoli. Na temat subwencji – założenia rządu były takie, że będzie wzrost 
dla jednostek samorządu terytorialnego o 2,8%, z naszego materiału wynika, że u 
nas jest to wzrost o 1,9%. Skąd ta rozbieżność? 
Czy byłaby Pani w stanie wskazać kwoty jakie są związane z dotacjami na dzieci 
w przedszkolach? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Proszę spojrzeć na Załącznik nr 1 Plan dochodów: 
- dział 801 03 §203 kwota 265 tys. 780 zł  
- dział 801 04 §203 kwota 930 tys. 230 zł 
- dział 801 06 §203 kwota 60 tys. 280 zł 
- dział 801 49 kwota 13 tys. 700 zł.  
To są dotacje na wychowanie przedszkolne. W sumie ok. 1 mln 270 tys. zł.  
Co do subwencji to nie mamy na to wpływu, dostajemy ją z Ministerstwa. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – W materiale mamy łączne wydatki 
poszczególnych placówek, a byłoby łatwiej ocenić, gdyby to było rozbite na 
zadania w danej szkole. Proszę o przygotowanie zestawienia wszystkich 
wydatków dotyczących poszczególnych placówek oświatowych w ich rozbiciu na 
zadania.  
Zauważyłem, że w porównaniu do poprzedniego projektu budżetu jest większa 
rezerwa. Uważam to za daleko posunięty rozsądek.  
Czy na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim są przewidziane podwyżki w tym 
roku w stosunku do roku 2017? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Póki co nie są zabezpieczone środki na podwyżki.  
Andrzej Kacprzak – radny – Czy są zabezpieczone środki na podwyżki dla 
pracowników administracyjnych i usługowych w szkołach?  
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Barbara Bąk – Skarbnik – To musi przeanalizować, w ramach zapisanych 
środków,  Kierownik CUW czy Dyrektor placówki. 
Anna Nalewczyńska - Kierownik CUW – Są zabezpieczone środki w budżecie, 
jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie 2.100 zł i inflację.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Proszę o wyliczenie kosztu nauczyciela 
dyplomowanego z 20-letnim stażem. 
W związku z odebraniem nauczycielom dodatku mieszkaniowego ile mniej w 
skali roku otrzymają nauczyciele?  

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
Ad. pkt. 3 

Zatrudnienie w placówkach oświatowych. 
 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik 
nr 4 do protokołu/. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Proszę o przeanalizowanie ilości etatów 
gospodarczych i związanych z obsługą administracyjną w poszczególnych 
placówkach oświatowych. Często pytałem jak to się dzieje, że jest różna liczba 
etatów gospodarczych i administracyjnych w  szkołach i nigdy nie uzyskałem 
jasnej odpowiedzi. Uważam, że w każdej placówce oświatowej powinien być etat 
gospodarczy i administracyjny (nie musi być cały etat, może być ½ etatu).  
Anna Wolowska - radna – Czy w szkole w Bielowicach są gotowane obiady? 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna - Tak, stołówka została w 
każdej szkole. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4 

Sprawozdanie z pracy komisji za rok 2017. 
 
Przewodniczący komisji Eugeniusz Łączek poinformował radnych, iż 

sprawozdanie zostało doręczone wraz z materiałami na komisje i sesję. Zapytał 
czy ktoś z radnych ma uwagi do sprawozdania. Brak uwag. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 5 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
A) Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty 

gruntowe. 
Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Wydział 

Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 6 
do protokołu), Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, Koło Łowieckie Nr 15 
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„Knieja”,  Koło Łowieckie „Kuropatwa”, Koło Łowieckie „Bażant” oraz 
Starostwo Powiatowe w Opocznie (załącznik nr 7 do protokołu).  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
B) Założenia organizacyjne pod nazwą bieżące utrzymanie dróg. 

 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – 
przedstawił informację (załącznik nr 8 do protokołu).  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
C) Straż Miejska – efekty realizacji zadań.  

 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – przedstawił informację (załącznik 
nr 9 do protokołu). 
Barbara Wacławiak – radna – Dlaczego w rejonie krytej pływalni nie postawiono 
donic? Stanowiły nie tylko dekorację, ale spełniały również rolę w zakresie 
bezpieczeństwa. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – W 
budżecie roku 2018 zabezpieczona jest kwota 300 tys. zł na zagospodarowanie 
ulicy Biernackiego. Po sesji zostanie zlecona dokumentacja techniczna 
zagospodarowania pasażu pieszego i rejonu koło krytej pływalni. Będą tam 
elementy związane z tablicami, urządzeniami reklamowymi, ławkami, 
urządzeniami siłowni zewnętrznej, oświetleniem terenu. Teren bezpośrednio przy 
basenie zostanie zagospodarowany poprzez organizację Strefy Ceramiki, którą 
zaprojektują studenci z Akademii Sztuk Pięknych. Zagospodarowanie terenu 
zaplanowane jest na okres wiosenny i letni. Donice na pewno nie wrócą. Na dziś 
Straż Miejska interweniuje w zakresie łamania zasad bezpieczeństwa.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Przeprowadziliśmy kilka rozmów z 
rektoratem Akademii Sztuk Pięknych. Wytypowano 7-mioro studentów. Byli na 
wizji lokalnej i w II semestrze przystępują do prac. Zostanie powołana komisja 
konkursowa. Burmistrz ufunduje nagrody. Wstępne projekty się pojawiają. W 
okolicy krytej pływalni chcemy usytuować elementy nawiązujące do starej 
ceramiki, postaci Dziewulskiego i braci Lange. W budżecie obywatelskim 
województwa łódzkiego zajęliśmy drugie miejsce na organizację Święta 
Ceramiki.  
Barbara Wacławiak – radna – Mam nadzieję, że w projekcie zostanie 
uwzględnione bezpieczeństwo. 
Przystanek przy ul. Biernackiego dla mnie osobiście to tragedia. W tym miejscu 
jest najwęższy chodnik, nie ma możliwości przejścia, nie ma wiaty chroniącej 
ludzi przed deszczem.  
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – Co do parkowania na chodniku 
przy basenie to interweniujemy.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Uważam, że postawienie tabliczki ”zakaz 
parkowania” rozwiąże problem.   
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Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Kto odpowiada za kwestie nieprawidłowego 
parkowania? 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – Co do parkowania to Straż 
Miejska też ma uprawnienia. Policja ma większe, ale Straż Miejska również może 
reagować. Proszę o telefon na Policję lub do nas. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Jest z nami Pani Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Proszę o pytania.  
Barbara Wacławiak – radna – Moje pytanie dotyczy projektu CUS, który miał być 
na 2 lata, czy po jego zakończeniu musimy go kontynuować? Pani Skarbnik 
mówiła o  gotowości. Czy ta gotowość dotyczy tylko Gminy?  
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Mamy obowiązek kontynuacji przez dwa lata po 
zakończeniu pierwszej części, ale jest to gotowość, gdzie klient może korzystać z 
usług za odpłatnością, możemy zmienić też kwoty usług. Projekt to dopuszcza. 
Klub Seniora jest bezpłatny.  
Barbara Wacławiak – radna – Z tego wynika, że z automatu Gmina musi to 
kontynuować? 
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Tak. Zrobiliśmy takie rozeznanie jeśli chodzi o potrzeby 
i potencjalne koszty umieszczenia klienta w Domu Pomocy Społecznej i jest to 
dosyć znacząca kwota. Ten wybór uważam zatem za słuszny.  
Barbara Wacławiak – radna – Do projektu mamy partnerów. Kończy nam się 
projekt. Czy ci partnerzy, jeśli będą chcieli, będą mogli z nami dalej 
współpracować? 
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Każdy ma swoją działkę za którą jest odpowiedzialny. 
Przez następne 2 lata również jest odpowiedzialny.  
W międzyczasie radna pytała mnie o wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. W 
zakresie wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego naszym partnerem jest PCPR. 
Centrum zleciało tę usługę Caritasowi. Ten realizuje wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego i wyznaczył sobie na terenie powiatu opoczyńskiego miejsce w 
Drzewicy – mogą zgłosić się tam wszyscy mieszkańcy powiatu opoczyńskiego.  
To samo dotyczy Placówki Wsparcia Dziennego, prowadzonej przez fundację 
Dar dla Potrzebujących. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi 
rekrutację do placówki spośród mieszkańców całego powiatu opoczyńskiego. 
Kub Seniora i Usługi Opiekuńcze w określonej ilości peseli będą tylko dla 
mieszkańców Gminy Opoczno. Drzewica ma swoją pulę.  
Alicja Szczepaniak – radna – Głównym celem projektu jest dostęp do usług dla 
156 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Czy w Klubie Seniora może 
uczestniczyć osoba nie zagrożona wykluczeniem społecznym?  
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – W Klubie Seniora mamy tylko 20 miejsc. To nie tak, że 
każdy może przyjść. Będą osoby rekrutowane, jest regulamin rekrutacji. W 
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pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby poniżej kryterium. Nie jest jednak 
tak, że jeśli zrekrutowano osobę to ona pozostanie dożywotnio w Klubie. 
Będziemy robić rotację. Klub Seniora ruszy 1 lutego. Już mamy pierwsze osoby 
zrekrutowane. Nie zdążyliśmy przygotować lokalu na Placu Kościuszki 6, z 
przyczyn niezależnych od nas, tymczasowo gościnnie będziemy tę usługę 
realizować.  
Alicja Szczepaniak – radna – Są projekty z których można skorzystać, aby 
powstały prawdziwe Domy Seniora, w którym osoba starsza spędzi cały dzień, 
dostanie leki, obiad, będzie miała zapewnioną opiekę. Są na to środki.  
Barbara Wacławiak – radna - Wnioskowaliśmy o Przedszkole dla Dorosłych w 
Opocznie.  
Proszę, aby radni otrzymali informację na piśmie na temat warunków, jakie osoby 
starsze muszą spełnić, aby przynależeć do Klubu Seniora.  
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Tak, był kiedyś program Senior Wigor i Senior +. Nam 
został zlecony Klub Seniora, z tego powodu że nie mamy lokalu, który spełniałby 
warunki Dziennego Domu Pobytu.  
To pierwsze edycja. Proszę byście Państwo się interesowali i współuczestniczyli 
w tym zadaniu. To ogromny obszar rozwoju dla naszej Gminy. Myślę, że jest to 
zadanie konieczne.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Warunki lokalowe są ubogie. W 
ramach rewitalizacji budynek Plan Kościuszki 20 ma w swoich założeniach tego 
typu zadania.  
Alicja Szczepaniak – radna – Jak podejmowaliśmy uchwałę, ja byłam 
przekonana, że wszyscy chętni emeryci i seniorzy będą mogli korzystać z Klubu 
Seniora, a Pani mówi że będzie rekrutacja.   
Anna Wolowska – radna – Jaki wiek musi mieć osoba i ile godzin może 
przebywać w Klubie Seniora? 
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Wiek nie ma znaczenia. Musi to być osoba 
„niesamodzielna”. Klub Seniora będzie czynny w godzinach 7.30 – 15.30 Na całe 
Województwo Łódzkie na projekty CUS-owskie jest 40 mln zł. To są pieniądze, 
które będą proponowane do wykorzystania. Jesteśmy programem pilotażowym, 
bo chyba 6 Gmin wzięło w nim udział na całe województwo.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
 

D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
 

a) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego, 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 
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Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

 
b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów 

Mazowiecki, 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11 do protokołu). 

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

 
c) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty 

dotacji  na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” 
w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową, 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
poinformowała, iż projekt uchwały zostanie wycofany z porządku obrad sesji. 
 
d) uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 12 
do protokołu). 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Nigdzie nie widzę zadania sanitacji Gminy. 
Martwi mnie, że kierownictwo nie dostrzega tego zadania. Potrzeby są, środki z 
zewnątrz też są.  
Chciałem zapytać o zadanie budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej za 180 tys. zł. 
Czy za taką kwotę da się wybudować świetlicę? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – To nasz wkład własny. Jeśli zostaną ogłoszone 
nabory to będziemy występować o dofinansowanie do zadania. To nie jest cała 
wartość zadania.  
Co do kanalizacji, to co jest zapisane jako przekazanie pieniędzy aportem do 
Spółki PGK te wszystkie wydatki do 2029 roku są związane z już zrealizowaną 
kanalizacją Gminy Opoczno. Był to bardzo duży projekt z dofinansowaniem 
unijnym. Przekazujemy pieniądze do PGK na spłatę pożyczek, które PGK 
zaciągnęło na wkład własny.  
Zadanie kanalizacji realizuje w miarę swoich możliwości PGK. Dofinansowania 
są owszem, ale w bardzo wielu przypadkach nie łapiemy się ze względu na 
wskaźnik zaludnienia. Pozostały te rejony, gdzie wskaźnik zaludnienia jest niski.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Proszę o informację na temat pożyczek i 
kredytów, jakie Gmina ma do spłacenia, w jakiej wysokości i na co były 
zaciągnięte. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Mamy jedną pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, termin zakończenia spłaty to 2020 rok. Na dzień 
31 grudnia jest to kwota 2 mln 501 tys. 809 zł.  
Mamy na dzień dzisiejszy cztery kredyty: jeden na kanalizację, kredyty związane 
z pokryciem deficytu budżetowego, który wynikał z realizacji pewnych 
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inwestycji -  ING Bank Śląski pozostało do spłaty 2 mln 100 tys. zł, dwa kredyty 
PKO BP – jeden pozostało do spłaty na 11 mln 880 tys. zł i drugi pozostało do 
spłaty 5 mln 204 tys. 852 zł i kredyt zaciągnięty w roku ubiegłym w Banku 
Spółdzielczym w Białej Rawskiej 8 mln 250 tys. zł. W tym roku spłacamy pewną 
część pożyczki z WFOŚ i możemy ubiegać się o umorzenie dalszej części.   
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Czy Gmina może ubiegać się o kredyt lub 
pożyczkę w zastaw pod majątek gminy? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nasze kredyty nie są zastawiane żadną 
nieruchomością. To są deklaracje wekslowe. 
Barbara Wacławiak – radna - Jeśli nie znajdzie się w tym roku kupiec to co dalej 
z naszym budżetem? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Czeka nas kolejny kredyt albo obligacje.  

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

 
e) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2018,  
Komisja omówiła wcześniej.  

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
f) aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020”, 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – 
przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 13 do protokołu). Plan stanowi 
załącznik do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Opocznie Nr XL/18 z dnia 19 
stycznia 2018r. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
g) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności 

nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 
-  przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 14 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
h) wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta i Gminy 

Opoczno, 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 
-  przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 15 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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i) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Opoczno,  

Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
 
j) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług 

Wspólnych Gminy Opoczno, 
Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
 
Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – poinformował, że na sesji 
Burmistrz będzie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie 
w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Opocznie.  
Naczelnik przedstawił projekt uchwały w tej sprawie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Moje pytania dotyczą Samorządowego 
Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie: od którego roku funkcjonuje, kto 
zainicjował jego powstanie – Gmina czy Powiat oraz czy Powiat wspiera 
finansowo tę szkołę? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Na pytanie pierwsze 
odpowiem Panu w późniejszym terminie, muszę sprawdzić w dokumentach. 
Powstanie szkoły to inicjatywa Dyrektora i władz samorządowych. Powiat nie 
udziela wsparcia. Szkoła podlega bezpośrednio Gminie. Pieniądze z Ministerstwa 
są wystraczające na funkcjonowanie placówki. Na dziś do szkoły uczęszcza 364 
uczniów. Powiat nie pomaga finansowo i nie musi tego robić.  
Anna Wolowska – radna – Co jest przyczyną tego, że na koniec roku pozostają w 
szkołach niewykorzystane środki pieniężne? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Dyrektor powinien 
wiedzieć, ile ma pieniędzy i na co go stać. Jeśli środki zostają to znaczy, że nie za 
dobrze kieruje szkołą. Można podjąć różne działania, aby środki wykorzystać. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jeśli środki zostały to nic złego, gorzej jakby 
ich zabrakło. Najważniejsze, by środki były wydawane racjonalnie. Jeśli zostały 
to dobrze dla budżetu, ogólnie.  
Proszę o poszerzenie porządku obrad komisji w miesiącu lutym o analizę budżetu 
oświaty w rozbiciu na poszczególne szkoły, przedszkola, również niepubliczne 
placówki oświatowe (ile na ucznia).  
Andrzej Kacprzak – radny – Gmina dokłada do szkół, dokładała i będzie 
dokładać. O ten 1 mln zł Gmina dołoży mniej. Generalnie chodzi o to, by nie 
wydawać pieniędzy nieracjonalnie. 
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Barbara Wacławiak – radna – Proszę, aby radni otrzymywali na komisjach 
wszelkie informacje na temat projektów unijnych do których Gmina przystąpiła 
lub zamierza przystąpić. 
 
 
 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.20 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
   Eugeniusz Łączek 

 
 
Protokołowała: 
 
B. Kędziora 


