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PROTOKÓŁ  NR 3/18 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
z dnia 21 marca 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 protokołów z miesiąca stycznia i lutego br. 
2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii    
w roku 2017 – ocena.  

3. Bezrobocie w Gminie w roku 2017. Informacja na temat prac interwencyjnych 
w roku 2017. 

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2017 rok. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2017r.  
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). Brak zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 1/18 z dnia 17 stycznia 2018r. oraz Nr 2/18 z dnia 16 
lutego 2018r. 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 17 stycznia 2018r.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 1/18  z dnia 17 stycznia 2018r. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 16 lutego 2018r.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 2/18  z dnia 16 lutego 2018r. 

 
Ad. pkt. 2. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii    
w roku 2017 – ocena.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację /załącznik nr 4 do protokołu/. 
Anna Wolowska – radna – Czy posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych odbywają się raz w miesiącu czy według potrzeby? 
Jolanta Milczarek Stanik – Sekretarz MKRPA – Kalendarz ustalany jest na cały rok pod 
koniec roku poprzedniego, ale nie są w nim ustalane kontrole, a tylko wszystkie 
posiedzenia ogólne i lecznicze. Ilość posiedzeń jest uzależniona od potrzeb i 
wpływających wniosków.  
Barbara Wacławiak - radna – Ilu członków liczy MKRPA? 
Jolanta Milczarek Stanik – Sekretarz MKRPA – 11 członków. Liczba ta nie uległa 
zmianie w stosunku do roku ubiegłego.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 3. 
Bezrobocie w Gminie Opoczno w roku 2017. 

Jan Wieruszewski – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –
przedstawił informację (załącznik nr 5 do protokołu). 
Materiał przygotowany przez Urząd Miejski stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
Barbara Wacławiak - radna – Czy osobie po studiach mającej odbyć staż, który znalazła 
w województwie świętokrzyskim, bo na terenie Opoczna nie mogła znaleźć, coś 
oferujecie? 
Jan Wieruszewski – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Forma 
staży z roku na rok maleje. Trwają zmiany legislacyjne, by tą formę ograniczyć lub 
doprecyzować warunki na jakich ma się odbywać. My staramy się realizować staże na 
terenie Powiatu Opoczyńskiego, bo jesteśmy zobligowani do monitoringu, do 
przeprowadzenia kontroli. Staż poza Powiatem byłby dla nas problemem, gdyż rodziłby 
koszty związane z dojazdami.  
Barbara Wacławiak - radna – Rozumiem, że prawnie jest taka możliwość? 
Jan Wieruszewski – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Tak, 
ustawa nie mówi gdzie ma się odbyć staż, tylko nakłada na nas obowiązek 
monitorowania. Nie możemy sobie na to pozwolić. Technicznie nie damy rady. 
Odległość decyduje, żeby to sprawdzić.  
Alicja Szczepaniak – radna – Kiedyś zasiłki były na 12 miesięcy, teraz na 6. Czy dla 
ludzi bezrobotnych powyżej 50 roku życia na tej samej zasadzie? 
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Jan Wieruszewski – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Zasiłek 
zależy również od przepracowanych lat pracy. Osoba po 50 roku życia w zależności ile 
ma przepracowanych lat pracy otrzymuje odpowiednio inny zasiłek przez 6 miesięcy.  
Anna Wolowska – radna – Czy po stażu pracodawca ma obowiązek zatrudnienia osoby, 
czy nie ma takiego obowiązku? 
Jan Wieruszewski – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – My 
organizujemy staże, że po stażu musi być zatrudnienie przez pracodawcę na umowę o 
pracę na minimum 3 miesiące. Jeśli pracodawca tego nie gwarantuje to nie podpisujemy 
z nim umowy.  
Grzegorz Wołakiewicz – radny - Jak przedstawia się partycypacja w kosztach 
zatrudnienia osób bezrobotnych pomiędzy Urzędem Miejskim a Powiatowym Urzędem 
Pracy? Jaka jest dynamika zatrudnienia osób bezrobotnych przez Urząd Miejski – rok 
2017 w stosunku do roku 2016? Jaki był koszt zatrudnienia osób bezrobotnych przez 
Urząd Miejski w roku 2017? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz - Odpowiem w późniejszym terminie.  

 Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2017r. 

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

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r. 
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację /załącznik nr 4 do protokołu/. 
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - 
przedstawiła informację /załącznik nr 7 do protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – radna - Jak wygląda sytuacja ze zwrotami pieniędzy z Programu 
500+ w Gminie Opoczno (w świetle informacji w mediach dotyczących zwrotów w 
całej Polsce)? 
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
Przygotujemy informację na sesję. 
Anna Wolowska - radna – Ile wynosi pełna opłata za wychowanie dzieci w 1, 2 i 3 roku 
życia? Czy przeprowadzane są i przez kogo kontrole pracy asystentów rodziny? 
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
Zapewniam, że asystenci rodziny wykonują swoją pracę prawidłowo. Ja też osobiście 
odwiedzam te rodziny. Współpraca z asystentami rodzin podniosła bezpieczeństwo 
rodzin, rodziny uwierzyły w siebie i to daje się odczuć.  
Co do pierwszego pytania to PCPR przekazuje nam noty księgowe i w zależności od 
kwoty procentowo ponosimy koszty. Odpłatności są różne w zależności od tej noty.  
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Barbara Wacławiak – radna – W roku 2017 objętych pomocą było 58 rodzin. Czy z roku 
na rok ta liczba się zwiększa czy zmniejsza? Czy pieniądze od państwa powodują, że 
sytuacja rodzin się poprawia? W przygotowanym przez Państwa materiale brakuje nam 
statystyki.  
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Liczba 
rodzin objętych pomocą się zwiększa na skutek realizacji programu „W rodzinie siła”. 
Dzięki niemu mogliśmy zatrudnić dodatkowo dwóch asystentów rodziny. Rodziny w 
ramach programu korzystają z różnych form pomocy np. z pomocy psychologa czego u 
nas wcześniej nie było. Z tego względu tych rodzin jest więcej. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 6. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
 

A) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za 
2017r.  

Materiał przygotowany przez Wydział Oświaty i Sportu stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

B) Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za 
odpady komunalne. 

Materiał przygotowany przez Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Informacja ze Spółki PGK stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości.  
 

C) Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2017r. 
Materiał przygotowany przez Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i  
Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Informacja ze Spółki PGK stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Wiesław Turek – Przewodniczący – Proszę zwrócić uwagę, że podczas odśnieżania ulic 
pługi często uszkadzają nawierzchnie, chodniki, krawężniki.  

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 

D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
 
a) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji                             

w Opocznie, 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 12 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie, 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 13 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
c) przekazania środków finansowych dla policji, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 14 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
d) udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 15 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
e) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                    

roku 2018,  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 16 do 
protokołu). 
Barbara Wacławiak – radna – Czy będzie robiona kanalizacja ul. Staropiotrkowskiej? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jest ujęta. Nie ma ul. „Staropiotrkowskiej”. To nazwa 
potoczna, jest tylko ul. Piotrkowska. 
Barbara Wacławiak – radna – Jak był uchwalany budżet to rozmawialiśmy, że są 
pieniądze na kanalizację ul. Skłodowskiej i Św. Marka. Tam ta kanalizacja jest, tylko 
przy dużych opadach nie zbiera wody. Padła propozycja, żeby te pieniądze przeznaczyć 
na „Staropiotrkowską”. Czy to jest brakująca suma do tego zadania czy pieniądze na ul. 
Skłodowskiej i Św. Marka pozostają tak, jak to było zaplanowane w budżecie? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Ulice Skłodowskiej i Św. Marka były w projekcie 
budżetu. We właściwym budżecie tego zadania nie ma, na korzyść ul. 
„Staropiotrkowskiej”. 200 tys. zł nie wystarczyłoby na całość zadania, stąd propozycja 
zaciągnięcia pożyczki. To preferencyjna pożyczka.  
Barbara Wacławiak – radna – Na kanalizację ul. Skłodowskiej i Św. Marka było 200 
tys. zł? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Tak.  
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Proszę o informację na temat warunków pożyczki, 
jakie są odsetki, czy jest umarzalna.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Może być umorzona do 40% pod warunkiem, że te 
środki zostaną przeznaczone na kolejne zadanie proekologiczne. Odsetki ok. 1,5%. 
Pożyczka ma preferencyjne warunki i warto z niej skorzystać.  
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Czy nie jest wymagany zastaw pod pożyczkę? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.  
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Zgadzam się, że to preferencyjna pożyczka, ale 
pamiętajmy o jednej sprawie. Jesteśmy Gminą miejsko-wiejską. 4-ty rok mówimy o 
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sanitacji gminy, a nie robimy nic w tym kierunku. Uważam, że Spółka PGK też mogłaby 
się posiłkować taką pożyczką na realizację zadania sanitacji gminy. 37% to jest teren 
wiejski. Mieszkańcy wsi składają się na budżet, mają prawo z niego czerpać. 

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno                                                        

na lata 2018-2029, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 17 do 
protokołu). 
Barbara Wacławiak – radna – Szkoda, że na posiedzeniu Komisji nie ma Burmistrzów. 
Na sesji styczniowej, kiedy uchwalaliśmy budżet usłyszałam, że budżet jest budżetem 
Pana Burmistrza i my nie możemy nanosić zmian. Nie upłynęło zbyt wiele czasu i zmian 
jest sporo. Skąd się wzięły pieniądze na nowe inwestycje?  
W budynku na Placu Kościuszki 20 miał powstać Klub Seniora. Jeśli korzystamy ze 
środków na rewitalizację to czy w projekcie rewitalizacji nie należy określić, gdzie ten 
Klub ma powstać i jak ma funkcjonować?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Klub Seniora nie jest wpisany w program 
rewitalizacji, a w projekt CUS, który już jest realizowany.  
Co miesiąc robione są zmiany w budżecie. Niewykorzystane środki w wys. prawie 5 
mln zł, zmniejszone dochody, zwiększone wydatki, kolejny kredyt 4 mln 780 tys. zł + 
821 tys. zł pożyczka. Stąd się wzięły pieniądze na kolejne inwestycje i kolejne zmiany.   
Alicja Szczepaniak – radna – Jadłodajnia na pl. Kościuszki remontowana jest za 280 
tys. zł. Słyszałam, że środki mają pochodzić z OPS, a znowu dokładamy 8 tys. zł z 
budżetu Gminy. Nie jestem przeciwna, by jadłodajnia powstała, ale na Osiedlu 
Wyszyńskiego nie ma pieniędzy na dwa słupy oświetleniowe przy garażach i 3 tys. zł 
na posianie trawy na boisku. Co roku składałam wnioski w tej sprawie i słyszałam, że 
nie ma pieniędzy. Nie mogę tego zrozumieć, bo na inne rzeczy pieniądze są.  
Druga sprawa, ja nie wiedziałam o tym, że jest nadwyżka w budżecie 5 mln zł.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie pojmujmy tego jako nadwyżka. Ogólnie w Gminie 
jest deficyt. To są niewykorzystane środki, z rozliczenia za rok ubiegły.  
Alicja Szczepaniak – radna – Ale zostały te pieniądze? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Tak. Ale o tym wiemy dopiero w marcu.  
Alicja Szczepaniak – radna – Dlaczego nie poinformowano o tym fakcie radnych? 
Chcielibyśmy skorzystać z tych pieniędzy.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Co roku są niewykorzystane środki, które dzielimy w 
marcu po zamknięciu budżetu roku poprzedniego.  
Alicja Szczepaniak – radna – Słyszę, że są środki na Dom Seniora. Była firma, która 
była tym zaineresowana, ale nikt nie przyszedł na spotkanie. Za kilka lat Opoczno stanie 
się miastem seniorów. Ale niestety są inne priorytety.  
Druga sprawa, drogi – takimi środkami wiele się nie zrobi, tu trzeba sięgnąć po duże 
środki. Mało tego, należy prowadzić nadzór nad tymi drogami. 
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Już w momencie uchwalania budżetu widać było, że 
budżet opiera się głównie na kredycie. Można było zauważyć, że środki przeznaczone 
na inwestycje były zbliżone do środków założonych ze sprzedaży mienia. Niewiele 
upłynęło, a okazało się, że gruntów nie sprzedamy, a inwestycje realizować będziemy z 
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kredytu. Pojawia się nadwyżka, czy niewykorzystane środki, w wysokości prawie 5 mln 
zł. Kredyt zaciągamy w podobnej wysokości. Czy nie bardziej zasadnym byłoby nie 
brać kredytu a zabezpieczyć nadwyżkę i nie wprowadzać dodatkowych wydatków? 
Uważam, że to zły kierunek działania. Dziś wprowadzamy nowe inwestycje. Czy one 
są spójne ze Strategią Gminy? Uważam, że nie. Jaki jest sens rozdysponować 
niewykorzystane środki w 2017 roku i zaciągać kolejny kredyt? To duże zagrożenie. 
Spłacać zaczniemy dopiero w 2020 roku. Będę go spłacać nasi następcy, a pamiętajmy 
że nasi poprzednicy krytykowani byli za pozostawienie po sobie zadłużenia. 
Wielokrotnie mówiłem o ograniczaniu wydatków na przejadanie, czyli nie 
inwestycyjnych. Nikt nie mówi o oszczędzaniu. W poprzednim roku nie spłaciliśmy 
długu, zwiększyliśmy dług. Gdyby to były inwestycje strategiczne, rozwojowe to ja bym 
to rozumiał. Nie robimy żadnego kroku w przyszłość. Trzeba ograniczyć bieżące 
wydatki. Nie da się dalej tak funkcjonować. Inne gminy wydają na inwestycje bardzo 
dużo. Gmina Gowarczów ponad 4 mln zł. U nas na tereny wiejskie wydajemy 1 mln zł. 
Gmina Białaczów 8 mln zł. Nie dogonimy ich nigdy. Przeprowadźmy reformę tej 
Gminy, bo to do niczego nie prowadzi. Już w tym momencie inwestycje robimy na 
kredyt. Mam poważne wątpliwości co do podziału środków z lat ubiegłych. Nie da się 
dalej tak funkcjonować. To nie jest rozwój. Nie ma się co dziwić, że są zarzuty 
niegospodarności, braku rozwoju, braku kreatywności. Nie chcieliście reformy Gminy, 
ale taki układ funkcjonuje od 30 lat i on się nie sprawdza.  
Alicja Szczepaniak – radna – Chciałam zapytać o budynek po Policji – czy znalazł się 
nabywca? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz - Był ogłoszony przetarg, ale nikt się nie zgłosił, jak 
na razie jest dzierżawca.  
Tak się złożyło, że Burmistrz i jego zastępcy są dziś na wyjazdach.  
Sztuka rządzenia to sztuka dokonywania wyborów. Co do podziału Gminy to być może 
to jest dobra droga, ale nie można podejmować takiej decyzji w dwa miesiące. Jest wiele 
dróg, by zrobić referendum czy konsultacje społeczne, ale nie w taki sposób. Dlaczego 
mamy rozmawiać na ten temat w roku wyborczym? Rozmawiajmy o tym za rok, za 
dwa. Pamiętajmy, że to będzie i tak decyzja Wojewody, Ministra, niekoniecznie taka ja 
my chcemy.  
Nie powinniśmy w ogóle porównywać się do małych Gmin. Specyfika Gmin i problemy 
są różne. Opoczno nr 1 inwestuje 150 mln zł na rozbudowę zakładu nr 3 „Śląsk”. Ta 
decyzja jest wynikiem też tego, że właścicielowi podoba się to miasto i tego, że jest 
stacja Opoczno Płd. Mamy nadzieję, że na jesieni sprzedamy przynajmniej część 
gruntów w Januszewicach. Nie chcemy za szybko podejmować decyzji o sprzedaży.   
Alicja Szczepaniak – radna – Co do inwestorów to pamiętajmy, że siła robocza w 
Opocznie jest bardzo tania.  
Barbara Wacławiak – radna – Z tego względu, że na Komisji nie mamy Państwa 
Burmistrzów, wyrażam nadzieję, że Przewodniczący Rady pozwoli nam na sesji 
zabierać głos, bez komentarza, że były komisje i był czas na dyskusję.  
Czy ZUS sprzedał teren za MDK? 
Pierwsza wersja była taka, że nie dzielimy gruntów w Januszewicach, a chcemy je 
sprzedać w całości. Decyzja się zmieniła. Jak te grunty dzielimy? Proszę mi przybliżyć.  
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz – Tam jest większy obszar i mniejszy od strony 
Opoczno Płd, gdzie mamy potencjalnych dwóch inwestorów po 3 i 4 ha. Ta większa 
część 34 ha jest dla większego inwestora, stąd decyzja nie będzie szybka.  
Teren ZUS-u za MDK został wystawiony do sprzedaży. Nie wystosowaliśmy swojej 
oferty. Wiemy, że została złożona jedna oferta na 920 tys. zł. Gmina może skorzystać z 
prawa pierwokupu i chcemy to zrobić. Czekamy na oficjalne pismo. Wiemy, że to 
będzie taka kwota.  
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Odniosę się do słów, że uchwała została przygotowana 
w roku wyborczym. Ja na to tak nie patrzę, że w roku wyborczym. Ja o problemie 
mówiłem w połowie tej kadencji. To nie był temat nowy, to był temat do którego był 
przekonany Pan Burmistrz. Nikt z radnych nie chciał podejmować takiej uchwały w 1, 
2 i 3 roku. Najlepszym rozwiązaniem było podjąć uchwałę w ostatnim roku. Nikt w 
pośpiechu nie chciał tego robić. Druga kwestia to taka, że do końca marca można było 
to zrobić. Tylko trzeba było chcieć to zrobić. Chodzi o to, żeby z ludźmi porozmawiać, 
zapytać o ich zdanie na ten temat.  
Pan Sekretarz powiedział, że powodem inwestowania jest też to, że podoba się miasto. 
Ale miasto nie stało się ładne z dnia na dzień. Miasto budujemy od wielu wielu lat. Żeby 
powstała stacja Opoczno Południe to już w latach 90 były rozmowy z PKP. Szereg ludzi 
było w to zaangażowanych. W końcu zostało to zrealizowane i służy dobrze 
mieszkańcom naszej Gminy i Gmin sąsiednich.  
Tereny wiejskie zostały zaniedbane. Przestaliśmy budować infrastrukturę drogową i 
kanalizacyjną itd.   
Jeśli mówimy o dwóch organizmach miasto i wieś to czy ktoś się zastanawiał, ile można 
było pozyskać środków w partnerstwie tych gmin?  
To był dobry moment z tą uchwałą. Został popełniony błąd, ale jest jeszcze czas, żeby 
go naprawić, można wrócić do tematu. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz – Zapewniam, że ze strony Urzędu złośliwości nie 
było. Proszę przeczytać uważnie uzasadnienie Nadzoru Prawnego. Nie chodziło tylko o 
oczywistą pomyłkę z datą marcową. Proszę wziąć to pod uwagę. Ukazał się artykuł w 
lokalnej prasie, w który było wiele pomyłek co do dat. Postaram się, aby ukazało się 
sprostowanie. Oczywiście można wrócić do tematu. Są dwie drogi – konsultacje 
społeczne i referendum. Ja jestem zwolennikiem referendum, by w tak ważnej decyzji 
zadecydowali ludzie. Poza tym, wydaje mi się że tendencja jest raczej w drugą stronę, 
gdyż mieszkańcy nie odróżniają Burmistrza od Starosty, ludzie z miasta budują się na 
wsi, ludzie ze wsi pracują w mieście.  

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
g) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 18 do 
protokołu). 
Alicja Szczepaniak – radna - Czy zabezpieczone są pieniądze na regulację płac dla 
placówek podległych Urzędowi? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Póki co wszystkie jednostki muszą obracać się w 
ramach budżetu, który mają. Na pewno radna ma na myśli jednostki oświatowe. Proszę 
nie zapominać, że dokładamy ponad 4 mln zł do subwencji oświatowej, więcej niż w 
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2017 roku. Jest również stworzona rezerwa, na co będzie przeznaczona nie wiem. 
Trzeba przeanalizować i przeliczyć.  
Barbara Wacławiak – radna – Jest zapis mówiący o zakupie lokalu mieszkalnego przy 
ul. Słowackiego. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Doszło do zamiany 2 lokali mieszkalnych, związanej 
z tym że w rodzinie są osoby niepełnosprawne. Chodzi o zamianę z pierwszego pietra 
na parter. Po stronie wydatkowej muszę to wykazać w całości.  
Alicja Szczepaniak – radna - O jaki % przewiduje Pani podwyżki?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Powiedziałam, że Dyrektorzy i CUW powinni 
przeliczyć budżet. Są dużo większe pieniądze zabezpieczone na oświatę niż w roku 
2017.  
Alicja Szczepaniak – radna – Prosiłam Burmistrza Sobczyka, aby przyjrzał się płacom 
w jednostkach oświatowych, ponieważ są duże rozbieżności.  
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Jeśli chodzi o kredyty to jakie jest oprocentowanie i 
czy są umarzalne? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Kredyty nie są umarzalne. Oprocentowanie jest 
ustalane w przetargu. 
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Na ile lat jest rozłożony okres spłaty? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Od 2020 do 2025, czyli spłata jest  rozłożona na 6 lat.  
Barbara Wacławiak – radna – Stopa oprocentowania jest stała? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Zależna od WIBORU. Jest stała marża banku, a 
WIBOR jest zmienny.  
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Po stronie dochodów oświata i wychowanie jest 
zwiększenie o prawie 400 tys. zł. Czy to jest zwiększona subwencja? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Tak.  
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Prosiłem, aby w związku z wprowadzeniem reformy 
oświaty wystąpić do Ministerstwa o dodatkowe środki na to zadanie. Czy było takie 
wystąpienie? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – We wrześniu złożyliśmy taki 
wniosek, ale został negatywnie rozpatrzony.  
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – O jaką kwotę? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Ok. 80 tys. zł.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Mamy informację z Ministerstwa Finansów, w której 
pisze, że wszystko zostało w subwencji wyliczone i uwzględnione.  
Barbara Wacławiak – radna – Według nowych wytycznych Pani Minister dzieci miały 
zostawiać tornistry w szkole, w szafkach. Czy mamy taką możliwość u nas w szkołach?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Od dawna obowiązują przepisy, 
że dzieci nie powinny mieć przeciążonych tornistrów. Niestety to nijak ma się do 
rzeczywistości. Każdy tornister małego dziecka jest przeciążony, a środków na zakup 
dodatkowych szafek i miejsc gdzie można postawić szafki nie ma.  
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Czym był umotywowany wzrost subwencji? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – To ostateczne kwoty subwencji, które są przeliczane  
po uchwaleniu budżetu państwa.  
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Jaka kwota nie została wykorzystana w roku 2017 
przez oświatę?   
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Ja takiej analizy nie robię. Poza tym jest pytanie, czy 
dobrze był założony plan dla oświaty w roku 2017. Ja uważam, że  plany jednostek były 
zawyżone. Kwoty zwrócone przez poszczególne jednostki to ok. 1 mln zł.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu –  Jak można zły plan stworzyć, 
skoro subwencja powstaje w oparciu o dane z Systemu Informacji Oświatowej.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Oprócz subwencji jest gro środków naszych. 
Wszystko zostało zrealizowane, a pieniądze zostały.  
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Na Komisji w styczniu 
było szczegółowo analizowane z czego zostały te pieniądze.   
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Dziś nie musimy dzielić nadwyżki budżetowej. Można 
z tym poczekać. Wydatki w szkołach są konieczne. Jeśli zdarza się taka sytuacja, że 
zostają pieniądze to powinniśmy jako Komisja Oświaty wnioskować o to, żeby te środki 
trafiły do szkół.  
Co się dzieje, że środki alkoholowe musimy zwiększyć o 70 tys. zł? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jest taka zasada, że pieniądze alkoholowe 
niewydatkowane w roku 2017 jesteśmy zobowiązani przeznaczyć na te zadania w roku 
2018. Są to tzw. „pieniądze znaczone”. 
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Od kiedy tak jest? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Od zawsze jest taka zasada. 
Grzegorz Wołąkiewcz – radny – Jestem przekonany, że do radnych trafiała informacja, 
że nie są to pieniądze znaczone.  
Cieszy mnie, że dostrzegamy infrastrukturę drogową. Wprawdzie jest to remont, nie 
inwestycje, ale to dobry krok. Są duże potrzeby na zadania drogowe.  
Mamy również pieniądze na wykup gruntu za MDK. Dobre rozwiązanie. Mieszkańcy 
są zainteresowani tym, żeby ten teren wrócił do miasta.  
Przeliczyłem, że z nadwyżki na teren wiejski trafia zaledwie 1,7%. Mówię o środkach 
inwestycyjnych. Czuję niedosyt. Jesteśmy gminą wiejsko-miejską.  
Barbara Wacławiak – radna – 30 tys. zł jest zabezpieczone na dokończenie ul. 
Biernackiego, czyli to co Burmistrz mówił będzie zrealizowane, byli studenci?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Ta kwota dotyczy urządzenia zieleni. 
Barbara Wacławiak – radna – A na pozostałą część zadania ile będzie środków? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – 300 tys. zł na zagospodarowanie terenu. 
Barbara Wacławiak – radna – Od kiedy zaczynamy realizację? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta –  W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie 
z dwoma największymi opoczyńskimi zakładami ceramicznymi. Oglądali projekty 
studentów. Jesteśmy zgodni co do jednego projektu.  
Barbara Wacławiak – radna – Możemy zobaczyć projekt? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Tak, oczywiście.  

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
h) podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 19 
do protokołu). 



11 
 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
i) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji o zmianę granic miasta Opoczno, 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 20 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
j) likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół 

Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie,  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 21 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
k) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – przedstawił 
projekt uchwały (załącznik nr 22 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
l) powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego 
Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg,  

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – przedstawił 
projekt uchwały (załącznik nr 23 do protokołu). 
Alicja Szczepaniak – radna – Uważam, że do wykonywania tych zadań powinna zostać 
utworzona nowa komórka przy Spółce PGK.  

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
m) wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach 

powiatowych na terenie Gminy Opoczno,  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 24 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
n) przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2018”,  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 25 do protokołu).  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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o) przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia   
jednostki pomocniczej Gminy tj. Osiedla Ustronie w Opocznie,  

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 26 
do protokołu). 
Alicja Szczepaniak – radna – Moim zdaniem miasto powinno być podzielone na osiedla 
i one powinny mieć swoje środki tak jak sołectwa mają Fundusz Solecki.  
Barbara Wacławiak – radna - Wnioskuję, aby problem podziału  miasta na Osiedla 
rozwiązać Zarządzeniem. 

Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 5 przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały. 
 
p) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP im. AK „Doliniacy”                         

w Libiszowie. 
  Komisja nie otrzymała projektu uchwały.  
 
Ad. pkt. 7.  

Zapytania i wolne wnioski. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – poinformował o wyjeździe szkoleniowym 
Dyrektorów szkół i członków Komisji Oświaty w ostatnim tygodniu kwietnia do 
Trójmiasta.  
Barbara Wacławiak – radna - Proszę o namalowanie pasów na Osiedlu Kolejowym od 
bloku 14 do 10 i od bloku 18 do początku bloku 16 gdzie są prywatne budynki. 
Przekazuję prośbę mieszkańców o zamontowanie progu zwalniającego przy blokach 
OPTEX-u. 
Alicja Szczepaniak – radna – Proszę o zamontowanie lustra przy ul. Kołomurnej. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Na ul. Słowackiego przy bloku nr 5 gdzie jest 
ruch dwustronny powinien być ruch jednostronny.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Projekt 
organizacji ruchu dla Osiedla Norwida łącznie z ul. Słowackiego jest gotowy. Cały ten 
obszar będzie poddany nowej organizacji ruchu ze względu na wnioski mieszkańców i 
Policji. W tej chwili nie odpowiem na pytanie radnego, czy ta uliczka jest 
zaprojektowana jako jednokierunkowa. Sprawdzę i odpowiem. Proszę pamiętać, że 
wprowadzenie nowej organizacji ruchu wymaga nowego projektu.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny - Proszę, aby Naczelnik Wydz. Oświaty zebrał 
informacje od Dyrektorów szkół na temat ilości dzieci z terenów wiejskich 
uczęszczających do szkół miejskich. Proszę również, aby Naczelnik Wydz. Oświaty 
sprawdził, ilu nauczycieli ma pełny etat w danej szkole i dodatkowo uczy w innej szkole 
(ile godzin, jaki przedmiot) w świetle nowych przepisów oświatowych. Zgodnie z 
nowymi wytycznymi nauczyciel zatrudniony na pełny etat w jednej szkole może podjąć 
dodatkową pracę w innej szkole, jeśli uzyska zgodę Dyrektora macierzystej szkoły.  
Barbara Wacławiak – radna - Proszę, aby sprawdzić liczebność związków zawodowych 
i liczbę nauczycieli delegowanych do pracy w związkach.   
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Dodatkowy materiał, z którym zapoznali się radni stanowi załącznik nr 27 do protokołu 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 13.10 

 
 
 

 
Przewodniczący Komisji 
       Eugeniusz Łączek 

 
Protokołowała: 
B. Kędziora 

 
 
 


