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Protokół Nr 2/19 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 23 stycznia 2019r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Jolanta Łuczka - Nita - 
Wiceprzewodnicząca 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 2018r. 
2. Budżet Gminy na rok 2019. 
3. Zatrudnienie w placówkach oświatowych. 
4. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018 r. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Jolanta Łuczka – Nita  - Wiceprzewodnicząca Komisji -  otworzyła posiedzenie 
komisji i powitała wszystkich obecnych. 
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku 
posiedzenia (załącznik nr 3 do protokołu).  
Mieczysław Wojciechowski – radny – poprosił o wprowadzenie w pkt. 4 tematu 
„Edukacja przez Szachy w Szkole”. 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia z proponowaną zmianą. 
 
Ad. pkt. 1. 
 Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2018r. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Nr 1/18 z dnia 18 grudnia 2018r. 
był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj jest 
dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołu. 
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Wobec braku uwag Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w 
wersji przedłożonej z dnia 18 grudnia 2018r. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 1/18  z dnia 18 grudnia 2018r. 

Ad. pkt. 2  

 Budżet gminy na rok 2019. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt budżetu na 2019 rok, który 
stanowi załącznik do protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 
stycznia 2019r. 
Ponadto radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą 
uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie budżetu 
gminy na rok 2019 (załącznik nr 4 do protokołu). 
Andrzej Pacan – radny – zapytał na co zostały wydane pieniądze z obligacji? 
Ponadto poinformował, że można pozyskać środki w wysokości 100 tys. zł na 
obiekty sportowe z Urzędu Marszałkowskiego. Zapytał, czy gmina skorzysta z 
tych pieniędzy i czy ewentualnie można przeznaczyć je na tereny wiejskie? 
Zapytał również co z inwestycją związaną z remontem sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej Nr 2?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że 100 tys. zł pozyskano z 
Urzędu Marszałkowskiego na zalew. Jeśli chodzi o zadłużenie – w miesiącu 
marcu będą rozliczone sprawozdania i będzie wiadomo jakie są środki 
niewykorzystane, więc kredyt zostanie zamieniony na niewykorzystane środki. 
Przewidziana kwota to ok. 5 mln zł. Budowa siłowni przy zalewie została 
wybrana do tego projektu ze względu na to, że jest już gotowy projekt techniczny. 
Co do hali sportowej przy SP nr 2 – będzie ona remontowana w ramach programu 
PPP.  
Anna Zięba – radna – poprosiła o przybliżenie pojęcia co to jest nadwyżka 
środków i dlaczego może uzupełnić zaplanowany kredyt? Uważa, że jest to dobry 
kierunek, które gwarantuje stabilność. Poinformowała, również że jeśli chodzi o 
projekt rewitalizacji to zarówno dla mieszkańców jak i grupy radnych jest  to 
ważny element. Stwierdziła, że na sesji być może radni zgłoszą poprawki do 
budżetu polegające na tym, że zapisy w budżecie, które na dzień dzisiejszy 
opiewają na kwoty: 250 tys. zł ze zwrotu środków na ul. Kołomurną, 100 tys. zł 
na Plac Kościuszki 20, 70 tys. zł na budynek biblioteki oraz 70 tys. zł na muzeum 
przeznaczyć na dołożenie do kwoty zaplanowanej na rewitalizacje w roku 2019, 
a w WPF kolejne 5 mln zł zapisać zobowiązaniem kredytowym, które można by 
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w przyszłości zrealizować nadwyżką środków jeżeli takie będą na koniec 2019 
roku.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – poinformowała, że nadwyżka środków jest to 
niewykorzystana kwota z lat ubiegłych. Natomiast nadwyżka budżetowa 
występuje wtedy kiedy gmina nie ma zadłużenia.  Poinformowała dlaczego teraz 
zapisano kwotę 5 mln zł. Wynika to z tego, że należy przeznaczyć większą kwotę 
na inwestycje po to, aby już uruchamiać procedury przetargowe. Poinformowała 
również, że wniosek radnych nie może zobowiązywać Burmistrza do zaciągania 
zobowiązań, który doprowadzi do stworzenia deficytu budżetu. Na rok 2019 na 
rewitalizację byłoby konieczne zabezpieczenie kwoty ok. 200 tys. zł na 
opracowanie dokumentacji technicznej ponieważ zadania które były do realizacji 
są w zakresie „projektuj i wybuduj”. Zdaniem wykonawców nie ma szans na 
realizacje tej inwestycji w przeciągu 9-10 miesięcy. 
Jolanta Łuczka – Nita – Wiceprzewodnicząca Komisji - zapytała, czy jest 
możliwość, aby oddać do użytku ukończoną część remontowanej części bazarku? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – poinformował, że będzie to możliwe 
dopiero po ukończeniu całej inwestycji. W związku z tym została zabezpieczona 
w budżecie kwota 1 mln 600 tys. zł na ukończenie tej inwestycji. 
Andrzej Pacan – radny – zapytał, czy jeżeli w marcu pojawi się nadwyżka to 
zostanie spłacony kredyt i czy jest jeszcze szansa na pojawienie się nowych 
inwestycji w budżecie? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – poinformowała, że kwota z nadwyżki będzie 
przeznaczona na zamianę kredytu. Ponadto poinformowała, że na inwestycję 
przeznaczono kwotę ok. 23 mln zł i nie można liczyć na wprowadzenie nowych 
do budżetu.  
Anna Zięba – radna – stwierdziła, że projekt uchwały budżetowej jest bardzo 
dobry i spełnia wymagania wielu warstw społecznych. Co do inwestycji - jest ich 
wiele zarówno na terenie miejskim jak i wiejskim.  
 Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 przyjęła projekt uchwały 
do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3 
 Zatrudnienie w placówkach oświatowych. 
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik 
nr 5 do protokołu). 
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Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – poinformował, że cały czas docierają 
do niego informacje dotyczące niskich zarobków pracowników obsługi placówek 
oświatowych. Podkreślił, że Burmistrz oraz całe kierownictwo chce pochylić się 
nad tym tematem. Będą spotkania Burmistrza i  pracowników obsługi w celu 
wypracowania porozumienia. Zaznaczył, że w związku z tym być może budżet 
przeznaczony na oświatę ulegnie jeszcze zmianie po to, aby pracownicy mogli 
godnie zarabiać. 
Anna Zięba – radna – stwierdziła, że w zeszłym roku budżet oświatowy był dwa 
razy zwiększany. W tym roku w rezerwie budżetowej zapisane są środki w kwocie 
2 mln zł i liczy na to, że będą to pieniądze przekazane właśnie na ten cel. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4.  
  Program „Edukacja przez Szachy w Szkole”. 
 
Mieczysław Wojciechowski – radny – przedstawił główne założenia programu 
(załącznik nr 6 do protokołu). 
Poinformował o spotkaniu, które odbyło się z przedstawicielem Łódzkiego 
Związku Szachowego. Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” jest 
adresowany do wszystkich szkół podstawowych i skierowany do dzieci w ramach 
nauczania wczesnoszkolnego. Przy realizacji tego projektu Polski Związek 
Szachowy współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz z 
Ministerstwem Turystyki i Sportu. Celem nadrzędnym udziału dzieci w projekcie 
jest poprawa wyników nauczania wszystkich pozostałych przedmiotów 
szkolnych oraz rozwój intelektualny, społeczny oraz emocjonalny. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – poinformował, że problem 
programu „Edukacji przez szachy w szkole” polega na tym, że nie jest to edukacja 
obowiązkowa. Nie ma wprowadzonych dodatkowych godzin w szkole na 
wprowadzenie szachów. W szkole podstawowej dyrekcja ma dodatkowe dwie 
godziny tzw. godziny dyrektorskie, ale głównie przeznaczane są na rozszerzone 
nauczanie z języka polskiego, matematyki lub języka obcego, bo takie jest 
zapotrzebowanie. Dyrektor może również sfinansować kurs dla nauczycieli z puli 
pieniędzy jaką dostaje na dokształcenie dla nauczycieli, ale na razie nie ma 
nowego zarządzenia Burmistrza, które zawierałoby przeznaczenie środków na 
doskonalenie zawodowe. Zarządzenie może zostać wydane dopiero na przełomie 
maja – czerwca kiedy będzie znana subwencja oświatowa.   
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Mieczysław Wojciechowski – radny – stwierdził, że poprzez naukę gry w  szachy 
młodzież oraz dzieci rozwija swoje umiejętności w innych przedmiotach 
szkolnych zwłaszcza w matematyce.  Prosi o pochylenie się nad tym projektem.  
Andrzej Pacan – radny – zwrócił się z uwagą do dyrektorów, aby na kursy nie 
wysyłać osób, które nigdy nie grały w szachy.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – stwierdził, że temat został bardzo 
dobrze przedstawiony oraz zwrócił się do radnego Wojciechowskiego, iż ma 
nadzieje, że będzie on kontynuowany, a radny zostanie koordynatorem tego 
projektu na terenie gminy. 
 
Ad. pkt. 5. 
 Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018r. 
 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Komisja przyjęła sprawozdanie 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 materiałem przygotowanym przez Zespół ds. 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego (załącznik nr 8 do protokołu), Polską 
Spółkę Gazownictwa (załącznik nr 9 do protokołu), Zakład Energetyki Cieplnej w 
Opocznie (załącznik nr 10 do protokołu) oraz pismem Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska (załącznik nr 11 do protokołu). 
B) Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty 
gruntowe. 
 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Koło Łowieckie 
„Knieja” (załącznik nr 12 do protokołu), Polski Związek Łowiecki Zarząd 
Okręgowy w Piotrkowie Tryb. (załącznik nr 13 do protokołu) oraz Wydział 
Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa 
Powiatowego w Opocznie (załącznik nr 14 do protokołu). 
C) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg. 
 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział 
Techniczno- Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 15 do 
protokołu). 
D) Straż Miejska – efekty realizacji zadań. 
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 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Straż Miejską             
w Opocznie (załącznik nr 16 do protokołu). 
E) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
a) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,  

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiała 

projekt uchwały (załącznik nr 17 do protokołu). 

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

projekt uchwały. 

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,  

Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności 

i Sportu – przedstawiała projekt uchwały (załącznik nr 18 do protokołu). 

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

projekt uchwały. 

c) zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „W rodzinie siła” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

Danuta Popińska – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – przedstawiała 

projekt uchwały (załącznik nr 19 do protokołu). 

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

projekt uchwały. 

d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2019 – 2034, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiała projekt uchwały (załącznik nr 

20 do protokołu). 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

e) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2019, 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiała projekt uchwały, który 

stanowi załącznik do protokołu z  IV sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 

2019r. 

 Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. - 1 przyjęła do wiadomości 

projekt uchwały. 

f) zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z 

dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z 

obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie, 

Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska 

Fala” – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 21 do protokołu). 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

g) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 22 do 

wiadomości). 

 Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. - 0 przyjęła do wiadomości 

projekt uchwały. 

h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim  w 

sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Opoczno Samorządowego 

Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opocznie oraz Samorządowego 

Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opocznie, 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały 

(załącznik nr 23 do wiadomości). 

Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, ile planowanych jest 

utworzenie klas w tych szkołach? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że trudno to 

określić w tej chwili. Nie wiadomo jaki będzie odzew i w związku z tym ile 

powstanie oddziałów. 
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Mieczysław Wojciechowski – radny – - zapytał, czy zaplecze lokalowe w tych 

szkołach będzie wystarczające? Czy obecnie nie ma przepełnienia? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że obecnie w 

tych szkołach nie ma problemów z przepełnieniem. Na pewno problemów 

lokalowych nie będzie i nie będzie w związku z tym zmianowości. 

Mieczysław Wojciechowski – radny – poinformował, że w najbliższym czasie 

po raz kolejny wystosuje pismo do Burmistrza z prośbą o uruchomienie kursu 

autobusowego z Kruszewca do Libiszowa.  

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczno – poinformował, że proponowanym 

projektem uchwały gmina wychodzi naprzeciw oczekiwaniom radnego. 

Kierownictwo chce otworzyć licea po to, aby uniknąć tłoku w szkołach 

średnich oraz zmianowości. Kolejnym problemem jest to, że na dzieci z 

miejscowości wiejskich które jeżdżą do szkół w mieście gmina nie otrzymuje 

odpowiedniej subwencji. Należy stworzyć takie warunki w szkołach 

wiejskich, aby dzieci chciały w nich zostać. Chcemy prowadzić taką politykę, 

aby zabezpieczyć miejsca w szkołach dla wszystkich dzieci zgodnie z ich 

miejscem zamieszkania.  

Anna Zięba – radna – zaproponowała, aby przyjąć projekt uchwały do 

wiadomości, gdyż będzie na ten temat szeroka dyskusja na sesji.  

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między 

ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia   (po zmianie nazwy: Generała 

Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą 

administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt 

uchwały (załącznik nr 24 do protokołu). 

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

projekt uchwały. 
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j) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty 

i Kultury, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

k) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                             

i Kultury Fizycznej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 7. 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Wiceprzewodnicząca zamknęła posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.45 
 
 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

Jolanta Łuczka - Nita 

 
 

Protokołowała: 
A. Firmowska 
 

 

 


