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PROTOKÓŁ NR 7/18 

z  posiedzenia 
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 2 lipca 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.   
 
Tematyka posiedzenia: 

1. Działalność kulturalna na terenie gminy.  
2. Koszty utrzymania świetlic wiejskich.  
3. Partnerstwo Publiczno – Prywatne – informacja na temat zaawansowania prac i 

terminów realizacji.  
4. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  
 
Ad. pkt. 1 

Działalność kulturalna na terenie gminy.  
 

A) Muzeum Regionalne w Opocznie  
Adam Grabowski – Dyrektor Muzeum – przedstawił informację (załącznik nr 4 do 
protokołu). 
 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

B) Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie  
Informacja z MBP stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

C) Miejski Dom Kultury w Opocznie  
Andrzej Śliwka – Dyrektor Domu Kultury – przedstawił informację (załącznik nr 6 
do protokołu). 
 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 2 
 Koszty utrzymania świetlic wiejskich.  
 
Andrzej Śliwka – Dyrektor Domu Kultury – przedstawił informację (załącznik nr 6 
do protokołu). 
 
 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
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Ad. pkt 3. 
Partnerstwo Publiczno – Prywatne – informacja na temat zaawansowania 
prac i terminów realizacji. 
 

Sylwia Olędzka – inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich – przedstawiła 
informację (załącznik nr 7 do protokołu). 
Zarządzeniem z dnia 29 maja 2017r. Burmistrz Opoczna powołał Zespół do spraw 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w celu realizacji zadania: „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego”. 
Powołanie Zespołu, będące jednocześnie formalną decyzją w sprawie przystąpienia do 
realizacji zadania, zostało poprzedzone opracowaniem szczegółowej analizy prawno-
finansowej, która rekomendowała wybór trybu postępowania oraz model finansowania 
dla przedsięwzięcia polegającego na głębokiej termomodernizacji 11 budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Opoczno. 
W ramach zadania zaplanowano termomodernizację następujących obiektów: 

1. Przedszkole nr 4 
2. Przedszkole nr 5 
3. Przedszkole nr 6 z grupą żłobkową 
4. Przedszkole nr 8 
5. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
7. Szkołą Podstawowa Nr 3 
8. Szkoła Podstawowa w Libiszowie 
9. Szkoła Podstawowa w Ogonowicach 
10. Szkoła Podstawowa w Sielcu 
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.   

W zakres zamówienia, oprócz robót budowlanych termomodernizacyjnych, wchodzi też 
wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz świadczenie usługi 
zarzadzania energią w budynkach przez 15 lat oraz zagwarantowanie określonego 
poziomu oszczędności energetycznej, a co za tym idzie finansowej. 
Wykonawca zadania będzie zobowiązany do realizacji etapu inwestycyjnego w ciągu 
18 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Jednocześnie z prowadzonym postępowaniem przetargowym podjęto działania 
związane z uzyskaniem dofinansowania na w/w zadanie. 
13 listopada 2017r. złożono wniosek na dofinansowanie zadania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.  
Łączna wartość inwestycyjna zadania wskazana we wniosku to 15.734.106,03 zł, 
wnioskowane dofinansowanie to 9.551.324,57 zł. W ramach kosztów niepodlegających 
dofinansowaniu 109.496,26 zł stanowi bezpośredni udział gminy Opoczno, natomiast 
6.073.285,20 zł to środki partnera prywatnego.  
Wniosek w dniu 22 czerwca 2018 roku został pozytywnie oceniony pod względem 
formalnym. Wyniki dotyczące oceny merytorycznej przewidziane są na lipiec br.  
 
 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
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Ad. pkt. 4. 
 Zapytania i wolne wnioski.  
 
 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.30 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
 

                                                   Eugeniusz Łączek 
 

 
Protokołowała: 
B. Kędziora  
 
 

 
 


