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 PROTOKÓŁ NR 7/19 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury 
z dnia 26 czerwca 2019r.  

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński -  Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami z posiedzeń komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 Przewodniczący komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w Opocznie 
są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
2. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.  
3. Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 

Robert Grzesiński - 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 kwietnia i maja br. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury Nr 5/19 z dnia 24 kwietnia 2019r. oraz Nr 6/19 z dnia 21 
maja 2019r. 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 uwagę do protokołów. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 24 kwietnia 2019r. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia 
Nr 5/19  z dnia 24 kwietnia 2019r. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 21 maja 2019r. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia 
Nr 6/19  z dnia 21 maja 2019r. 

Ad. pkt. 2 

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.  

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – poinformował o wynikach konkursów na 
Dyrektorów 4 szkół (SP nr 1, SP nr 3, SP Januszewice i SP Sielec) i wspólnie z Zastępcą 
Andrzejem Kacprzakiem i Przewodniczącym Komisji wręczył nowym Dyrektorom 
nominacje.  

Burmistrz podkreślił, że to bardzo ważny rok, gdyż kumulujemy dwa roczniki do szkół 
średnich. Poprosił Dyrektorów szkół i przedszkoli o poczynienie starań, aby wszyscy 
chętni otrzymali miejsca w szkołach i przedszkolach i obyło się bez zwolnień nauczycieli.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik nr 4 
do protokołu). 

Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji – zapytał, jak wygląda sytuacja z 
gabinetami pielęgniarskimi w szkołach?  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – powiedział, że w ubiegłym roku Gmina 
złożyła wnioski na dwie szkoły i nie otrzymała gabinetów. Według Naczelnika problem 
tkwi w braku miejsca na zorganizowanie takiego gabinetu dla pielęgniarki. Często 
badania przesiewowe odbywają się w gabinecie Dyrektora.  

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – poinformował, że od przyszłego roku szkolnego 
zostanie przygotowana propozycja nowej sieci szkół, po to by stworzyć jak najlepsze 
warunki dla dzieci i młodzieży. Ta propozycja zostanie złożona do Rady Miejskiej. 

Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał o klasy łączone w szkołach wiejskich z uwagi na 
małą liczbę dzieci. 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – wyraził opinię, iż klasy łączone to jedno z 
najgorszych rozwiązań i dlatego została podjęta decyzja, że będzie to tylko w przypadku 
zajęć w-f, plastyki czy muzyki, natomiast przedmioty wiodące i egzaminacyjne będą 
realizowane oddzielnie.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – powiedział, że przepisy Prawa 
oświatowego pozwalają na łączone zajęcia w-f w klasach młodszych i starszych przy 
czym grupa musi liczyć max 26 osób. Dyrektorzy stosują się do tych przepisów. 
Pozwalają one np. łączyć dziewczynki klasy V i VI i chłopców klasy V i VI tak, żeby 
dziewczynki i chłopcy byli osobno.  
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Przewodniczący zarządził przerwę. 

Ad. pkt. 3  

 Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła informację na temat wykonania budżetu 
za rok 2018 wraz z wyjaśnieniami oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej 
sprawie (załączniki do protokołu z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2019r.). 

Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał o wnioski na drogi z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – poinformowała, że została ogłoszona lista rankingowa 
i zostały przyznane środki tylko na ul. Szkolną i Ogrodową.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 4 

 Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A) Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2018 rok. 
 

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie. 

Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

b) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie 

Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie. 

Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania finansowe Spółek.  
 

B) Stan Sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

C) Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2018 rok.  
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 Raport o stanie gminy stanowi załącznik do protokołu z IX sesji Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019r. 

 D) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum 
zaufania. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

E) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy 
Opoczno za 2018 rok,  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 do 
protokołu). 

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

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,  

Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Sportu i Ochrony Ludności 
– przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11 do protokołu). 

Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji – przypomniał, iż wielokrotnie apelował 
o utworzenie w Opocznie Izby Wytrzeźwień.  

Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Sportu i Ochrony Ludności 
– poinformowała, iż nie ma takiej możliwości, bowiem Izby Wytrzeźwień mogą 
tworzyć jedynie miasta na prawach powiatu powyżej 50 tys. mieszkańców i to ze 
środków własnych Gminy.  

Komisja głosami: za - 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

d) udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 12 do 
protokołu). 
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 Komisja głosami: za - 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 
2035, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 13 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za - 0, przeciw – 0, wstrz. – 7 przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały.  

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 14 do 
protokołu).  

Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, czy teraz administratorem Stadionu będzie 
Gmina, a treningi w dalszym ciągu będą się na nim odbywały?  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że tak. Przekazywana jest ta część, 
której właścicielem jest Gmina, oddana w użytkowanie dla Klubu Ceramika.   

Anna Zięba – radna – zapytała, czy kwota 166 tys. zł na utrzymanie Stadionu na rok w 
związku z jego przejęciem, w świetle tego że Pani Skarbnik wspominała, że jest to 
związane z m.in. z utrzymaniem etatów, została przesunięta z paragrafu wynagrodzeń? 
Wcześniej etaty były finansowane ze środków Gminy w ramach prac interwencyjnych.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że na wynagrodzenia wraz z pochodnymi  
jest planowana kwota 66 tys. zł i nie jest to przesunięte, pozostałe wydatki to zakup 
materiałów, w tym opał 40 tys. zł, zakup usług remontowych 20 tys. zł, zakup usług 
pozostałych 20 tys. zł, zakup energii i wody 20 tys. zł.  

Anna Zięba – radna – zapytała dlaczego opał, skoro majątek Gminy stanowi tylko płyta 
Stadionu, a budynek stanowi majątek stowarzyszenia?   

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zaprzeczył i powiedział, że stara część budynku 
stanowi własność Gminy. Dopowiedział, że merytorycznie Stadion będzie nadzorował 
Wydział Spraw Społecznych, Sportu i Ochrony Ludności.  

Anna Zięba – radna – zapytała, ile wynosiły koszty opału dla całego budynku w 
ubiegłym roku, skoro teraz kwota 40 tys. zł stanowi koszt dotyczący naszej części? 

Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Sportu i Ochrony Ludności 
– powiedziała, że z informacji Klubu wynika, że w roku 2018 ogrzewanie na cały rok 
kosztowało 55 tys. 518 zł. 
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Anna Zięba – radna – podkreśliła, że kwota 166 tys. zł na utrzymanie Stadionu, która 
dotyczy drugiego półrocza, jest kwotą bardzo dużą. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że obiekt wymaga remontu, bo tam w 
dalszym ciągu będzie prowadzona działalność sportowa.  

Anna Zięba – radna – wyraziła opinię, że tak wysoka kwota na utrzymanie Stadionu jest 
nieuzasadniona. Dokonała porównania biorąc pod uwagę sam opał. W ubiegłym roku 
było 55 tys. zł za opał całego budynku przez cały rok, a teraz jest planowane 40 tys. zł 
za opał części budynku przez półrocze. Poprosiła o szczegółową kalkulację kosztów 
utrzymania Stadionu.  

Robert Grzesiński – Przewodniczący – zapytał, czy to wniosek formalny?  

Anna Zięba – radna – potwierdziła, że składa wniosek o przygotowanie na sesję 
szczegółowej informacji na temat przeznaczenia kwoty 166 tys. zł na utrzymanie 
Stadionu. 

Dodatkowo złożyła drugi wniosek o informację na temat kwoty przeznaczonej na sport 
w 2018 roku oraz I półroczu 2019 roku, w rozbiciu na poszczególne kluby.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – powiedziała, że dotacja do klubów sportowych w 2018 
roku wynosiła 324 tys. 850 zł, a na dziś planowana jest kwota 460 tys. zł. 

Anna Zięba – radna – zapytała, czy wszystkie kluby sportowe i wszystkiej szkoły będą 
mogły korzystać z płyty Stadionu?  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - potwierdził, że wszystkie obiekty gminne są 
dostępne dla wszystkich w jednakowym stopniu.   

Anna Zięba – radna – powiedziała, że dotarła do niej informacja, że część klubów 
sportowych miało zaproponowane kwoty dofinansowania dużo niższe niż w 2018 roku. 
Dokonała porównania: wykonanie w zakresie dotacji dla klubów sportowych za 2018 
rok to 324 tys. zł, założone na 2019 rok to 460 tys. zł i zapytała skąd wzrost o 140 tys. 
zł w stosunku do ubiegłego roku?  

Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że wzrost jest aż o 140 tys. zł, a dowiedział się, 
że środki na stowarzyszenia i kluby sportowe są praktycznie na tym samym poziomie, 
jak w ubiegłym roku.  

Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Sportu i Ochrony Ludności 
– wyjaśniła, że środki w tym roku zostały zwiększone, środki na półrocze w wysokości 
połowy całkowitej kwoty zostały już podzielone i przydzielone klubom do 
wykorzystania do końca czerwca, a na II półrocze od 1 lipca będzie druga transza. 
Trzeba wziąć pod uwagę, że są grupy, które awansowały i będą potrzebne dodatkowe 
środki. 
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Robert Grzesiński – Przewodniczący – zapytał, czy na terenie klubów sportowych 
odbywały się odpłatne zabiegi rehabilitacyjne dla osób z zewnątrz? 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że nie posiada takich informacji.  

Andrzej Pacan – radny - poszerzył wniosek radnej Anny Zięby, aby informacja na temat 
kwoty przeznaczonej na sport obejmowała okres ostatnich 4 lat i półrocze bieżącego 
roku.  

Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego,  

Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 15 do protokołu). 

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

h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,  

Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 16 do protokołu). 

Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,  

Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 17 do protokołu). 

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

j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 18 do protokołu). 

Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
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k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej,  

Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 19 do protokołu). 

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

l) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na 
obszarze Gminy Opoczno,  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 20 do protokołu). 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

m) przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 
położonego  w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich,   

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
(załącznik nr 21 do protokołu). 

Komisja głosami: za - 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

n) uchylająca uchwałę nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 
kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, 
zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 
okres dłuższy niż trzy lata, 

Anna Zięba – radna, wnioskodawca projektu uchwały  – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 22 do protokołu). 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – wyraził opinię, iż żaden z przepisów przytoczonych 
w projekcie uchwały nie daje takiej delegacji Radzie.  

Komisja głosami: za - 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

o) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy 
lata, 

Anna Zięba – radna, wnioskodawca projektu uchwały  – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 23 do protokołu). 
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Komisja głosami: za - 5, przeciw – 3, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

p) rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Opoczna oraz okolicznych 
miejscowości o odwołanie koncertu zespołu KAT, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

q) rozpatrzenia petycji Rycerzy Kolumba o odwołanie koncertu zespołu KAT, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

r) rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w 
Opocznie o wygospodarowanie oraz zabezpieczenie środków finansowych 
na poprawę stanu obiektu szkoły, zagospodarowanie terenu boiska 
szkolnego i poprawę bezpieczeństwa placówki, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

s) rozpatrzenia petycji w sprawie odwołania Dyrektorki Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

t) rozpatrzenia wniosku o utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk, transmitowanie i udostępnianie w Internecie filmów z obrad 
komisji Rady Miejskiej w Opocznie, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 

Ad. pkt. 5 

Zapytania i wolne wnioski.  

Dodatkowa informacja, jaką otrzymali radni stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu. 
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Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.45 

 

Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube gminy 
Opoczno. Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:  

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Robert Grzesiński 

 

 

Protokołowała: 

B. Kędziora  


