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PROTOKÓŁ  NR 4/18 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury  
z dnia 23 kwietnia 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 marca br. 
2. Rekrutacja do szkół.  
3. Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich.  
4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę.  
5. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. 
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 - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia. 

 
Ad. pkt.1 

Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 3/18 z dnia 21 marca 2018r. 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 21 marca 2018r.  

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 3/18  z dnia 21 marca 2018r. 

 
Ad. pkt. 2 

Rekrutacja do szkół. 
 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
/załącznik nr 4 do protokołu/.  
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Mieczysław Wojciechowski – radny – Ile oddziałów planowanych jest w  ZSS Nr 
1, 2 i 3? Czy według stanu na 9 kwietnia są tam dzieci z terenów wiejskich do I 
klasy? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Liczba dzieci w klasie 
może maxymalnie wynosić 25. W ZSS Nr 1 będą 4 klasy, w ZSS Nr 2 – 2 klasy 
a w ZSS Nr 3 – 3 klasy. Co do dzieci spoza obwodu w tych szkołach to nie 
posiadam takiej informacji. Wytyczne dla Dyrektorów były takie, żeby dzieci 
wiejskie pozostały w swoich obwodach.   
Małgorzata Kozłowska – Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie – Przyjmujemy dzieci 
zgodnie z wytycznymi.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Problem, który poruszył radny Wojciechowski 
jest bardzo ważny. Prosiłem na poprzedniej komisji, aby wyliczyć ile dzieci z 
terenów wiejskich jest w szkołach w mieście. Z danych wynika, że ponad 300 
dzieci. Inna subwencja jest na dziecko wiejskie, a inna na dziecko miejskie. 
Różnica wynosi ok. 2 tys. zł. Łatwo policzyć, że chodzi o sumę 700 tys. zł. Czy 
stać nas, aby corocznie pozbywać się takich środków? Nie chcę wskazywać 
rozwiązań, pokazuję problem. Od wielu lat brak jest polityki samorządu w tym 
zakresie. Jeśli to się nie zmieni to problem będzie się pogłębiał.  
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna – Zgadzam się, że to bardzo 
ważny temat. Staramy się, aby dzieci zostawały w swoich obwodach. 
Monitorujemy sytuację.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3 

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem 
przestępczości wśród nieletnich. 
 
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – przedstawił 
informację (załącznik nr 5 do protokołu). 
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Powinniśmy się zastanowić, czy 
nie zwiększyć liczby służb ponadnormatywnych.  
Ponadto Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Prokuraturę 
Rejonową w Opocznie (załącznik nr 6 do protokołu), Sąd Rejonowy w Opocznie 
(załącznik nr 7 do protokołu) oraz Straż Miejską w Opocznie (załącznik nr 8 do 
protokołu). 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 4 
Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2017. 
 

Alicja Zalega – Przedstawiciel Szpitala Powiatowego w Opocznie – przedstawiła 
informację z ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie /załącznik nr 9 do protokołu/.  
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Proszę Naczelnika Wydziału 
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Oświaty, aby przekazał materiały na temat opieki zdrowotnej Dyrektorom szkół. 
Agnieszka Szymczyk – Przedstawiciel Witamedu – przedstawiła informację z 
NZOZ „Vita-Med” /załącznik nr 10 do protokołu/. 
Anna Wolowska – radna – Uważam, że pielęgniarka powinna zgłaszać problemy 
zdrowotne dzieci do wychowawcy i powinno się od razu kierować dziecko na 
konkretne badania.  
Barbara Wacławiak – radna – Pielęgniarka i wychowawca musi wszystko ustalać 
z rodzicem. Organizowane są spotkania, pogadanki z rodzicami. Robione są 
bilanse dzieci, rodzic dostaje informację i już w jego gestii jest dalej zająć się 
dzieckiem.  
Andrzej Kacprzak – radny – Kiedyś były sale korekcyjne w szkołach, ale 
zrezygnowano z tego. Skoro wiemy, że tak dużo dzieci ma wady postawy to 
powinniśmy dążyć do tego, aby w ustawie były zapisane godziny zajęć 
korekcyjnych.  
25 września 2017r. weszła w życie ustawa o dostępie do medycyny szkolnej, na 
mocy której można było pozyskać kwotę 6 tys. 700 zł na jeden gabinet w szkole. 
Czy Gmina wystąpiła o takie środki? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Skierowaliśmy zapytanie 
do szkół i akces zgłosiła tylko szkoła w Libiszowie. Niestety wniosek nie został 
rozpatrzony pozytywnie.  
Ponadto Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Opocznie (załącznik nr 11 do protokołu). 
Komisja Oświaty szeroko dyskutowała na temat opieki zdrowotnej w szkołach i 
ostatecznie wypracowała następujące wnioski: 
1. aby uwzględnić w programie dokształcania nauczycieli zadanie związane z 
gimnastyką korekcyjną;  
2. aby wstąpić do Prezesa PGK o zrobienie rozeznania w zakresie możliwości 
zastosowania urządzeń, które odkamieniają wodę;  
3. aby zastanowić się nad bezpłatnymi szczepieniami dziewcząt przeciwko 
brodawczakowi; 
4. aby zrobić rozeznanie jak w innych Gminach rozwiązany jest problem z 
odmowami rodziców w zakresie szczepień dzieci /czy zaszczepienie dziecka 
można przyjąć za kryterium przyjęcia do przedszkola/. 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5 

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Opocznie. 
 

Beata Rogulska  – Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – przedstawiła informację (załącznik nr 12 i 13 do 
protokołu). 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Czy macie osobę, która odpowiada za nadzór 
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nad  technologią żywienia, nad jadłospisami? Czy jest możliwość, aby sięgnąć po 
środki z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania na to, aby poprawić 
warunki dożywiania dzieci, zorganizować stołówkę?  
Beata Rogulska  – Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – W MG OPS prowadzimy stołówkę dla osób 
najuboższych i zatrudniamy intendenta, który sporządza jadłospis i nadzoruje 
jakość posiłków. Program pomoc państwa w zakresie dożywiania przewiduje 
tylko środki na posiłki dla uczniów oraz dowóz posiłków.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 6  

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 

A) Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno. 
Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 
Opocznie (załącznik nr 14 do protokołu), Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Łodzi (załącznik nr 15 do protokołu) oraz Zakład Energetyki 
Cieplnej w Opocznie (załącznik nr 16 do protokołu). 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 

B) Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy 
Opoczno w kontekście bezpieczeństwa. 

Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Wydział Komunikacji 
i Transportu Drogowego Starostwa Powiatowego (załącznik nr 17 do protokołu) 
oraz  Komendę Powiatową Policji w Opocznie (załącznik nr 18 do protokołu). 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

C) Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno  
za rok 2017 – koszty funkcjonowania OSP. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Zespół do Spraw 
Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 19 
do protokołu) oraz Zarząd Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Opocznie (załącznik nr 20 do protokołu). 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 

D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  
na lata 2018 – 2029; 

Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 21 do protokołu). 
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Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018, 

Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 22 do protokołu). 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Ile kosztowała ulica Biernackiego? Ile było 
środków własnych, a ile dotacji? 
Weszły 3 nowe zadania oświetleniowe dotyczące terenów miejskich. Jeśli nawet 
pojawiają się środki to wchodzą do realizacji tylko zadania miejskie. Dlaczego 
tak jest? Jesteśmy Gminą miejsko-wiejską. 37% to tereny wiejskie. Nie 
zapominajmy o tym.  
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy – Co do pierwszego pytania to 
informację przygotuję na sesję. 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna – Taka jest potrzeba i 
ustalenia Kierownictwa Urzędu. Z uwagi na ograniczone środki nie jesteśmy w 
stanie zrealizować wszystkiego, dlatego realizujemy takie inwestycje, które 
uważamy za najbardziej zasadne.  

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

 
c) przystąpienia do uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej 
obszar położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 23 do protokołu). 
Barbara Wacławiak – radna – Co chce wybudować firma, która wystąpiła z 
wnioskiem?  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Budynek wielorodzinny.  
Barbara Wacławiak – radna – Kiedy firma wystąpiła z wnioskiem? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Ok.  lipca ubiegłego roku. 
Barbara Wacławiak – radna – Czemu nie podejmowaliśmy tematu w zeszłym 
roku, tylko teraz? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Podejmowanie zmiany w 
planie dla jednego wniosku jest nieopłacalne, zbyt drogie  i zbyt długie. Procedura 
trwałaby rok i koszt zmiany wyniósłby minimum kilkanaście tysięcy złotych. 
Poza tym przepisy prawa nie obligują nas do natychmiastowej reakcji, czy w 
określonym czasie.  Na chwilę obecną mamy już dwa wnioski, przy czym jeden 
dotyczy budownictwa wielorodzinnego.  
Barbara Wacławiak – radna – Jakie będą koszty zmiany? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Liczymy na to, że nie będzie 
kosztów. Z wyjątkiem Prognozy oddziaływania na środowisko resztę postaramy 
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się zrobić we własnym zakresie i w ramach środków, które posiadamy. Nie jest 
wyjaśniona kwestia, czy Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie 
zrobiona we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska, czy też zostanie zlecona na zewnątrz. 

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

d) rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających  
do realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  
w Kraśnicy. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 24 do protokołu).  

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

 
 
Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 11.30, godzina zakończenia 14.10 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 

Eugeniusz Łączek 
 

Protokołowała: 
B. Kędziora 


