PROTOKÓŁ NR 4/19
z posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
z dnia 27 marca 2019r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego 2019r.
2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018
– ocena.
3. Bezrobocie w Gminie w roku 2018. Informacja na temat prac interwencyjnych w
roku 2018.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
2018 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2018r.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
7. 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 - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia i lutego 2019r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty i Kultury Nr 2/19 z dnia 23 stycznia 2019r. i Nr 3/19 z dnia 27
lutego 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 uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji
przedłożonej z dnia 23 stycznia 2019r. i 27 lutego 2019r.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 2/19 z dnia 23 stycznia 2019r.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 3/19 z dnia 27 lutego 2019r.
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Ad. pkt. 2
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
rok 2018 – ocena.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
- przedstawiła informację /załączniki nr 4 i 5 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 3
Bezrobocie w Gminie w roku 2018. Informacja na temat prac
interwencyjnych w roku 2018.
Małgorzata Pantak – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - przedstawiła
informację /załącznik nr 6 do protokołu/.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - przedstawił informację /załącznik nr 7 do
protokołu/.
Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji – wyraził swój podziw, że Powiatowy
Urząd Pracy w Opocznie jest w pierwszej 15-tce w kraju w rankingu urzędów pracy.
Zbigniew Sobczyk – radny – poinformował, że wspólnie z Powiatowym Urzędem
Pracy, Starostwem Powiatowym w Opocznie oraz dyrektorami szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat została przygotowana bogata oferta
edukacyjna dla młodzieży, która kończy klasy gimnazjalne i klasy 8-me.
Małgorzata Kozłowska – Dyrektor Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego –
powiedziała, że również kierowana przez nią placówka przygotowała bogatą ofertę
edukacyjną i poprosiła, aby nie zapominać o szkołach prowadzonych przez Gminę.
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, czy prawdziwe są pogłoski o likwidacji profilu
logistycznego w Liceum Ekonomicznym na ul. Kossaka w Opocznie?
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że to pytanie do Naczelnika Wydziału Edukacji.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 4
A) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2018 rok.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
– przedstawiła informację /załącznik nr 8 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 5
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r.
Beata Rogulska - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
przedstawiła informację /załącznik nr 9 do protokołu/.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
– przedstawiła informację /załącznik nr 10 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
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Ad. pkt. 6
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
Informacja z Zespołu ds. Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Informacja ze Spółki PGK stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
B) Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2018 rok –
całkowity koszt zadania.
Informacja z Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowi załącznik nr 13
do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
C) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za
2018r.
Informacja z Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
D) Organizacja sieci szkół na rok szkolny 2019/2020.
Informacja z Wydz. Edukacji stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
E) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso od osób fizycznych,
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 8, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2019 – 2034,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0,wstrz. - 2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do
protokołu/.
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Robert Grzesiński – radny – zapytał, czy w tym roku będą pieniądze na remont Szkoły
Podstawowej nr 2 w Opocznie?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że póki co nie są zaplanowane. Pani
Skarbnik przypomniała, że ta szkoła jest przewidziana do termomodernizacji w ramach
programu PPP.
Anna Zięba – radna – zapytała, ile pieniędzy jest zaplanowanych na czujniki i
oczyszczacze powietrza?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że 20 tys. zł.
Anna Zięba – radna – dopytała, ile czujników zostanie zakupionych?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że 3.
Anna Zięba – radna – zapytała, skąd taka dysproporcja między dodatkowymi środkami
dla Muzeum Regionalnego 12 tys. zł i Miejskiego Domu Kultury 150 tys. zł?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że o tyle wnioskowali Dyrektorzy tych
placówek.
Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0,wstrz. - 5 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Opoczno na lata 2019 – 2021”,
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno
na rok 2019”,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.
Robert Grzesiński – Przewodniczący – zapytał, jaka kwota jest przeznaczana na
utrzymanie bezdomnego psa, miesięcznie lub dziennie?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że można to wyliczyć: na schronisko
jest 488 tys. zł 238 zł rocznie, czyli miesięcznie 40 tys. 700 zł, zakładając że w
schronisku jest ok. 70 psów to wychodzi średnio ok. 600 zł miesięcznie na jednego psa,
czyli 20 zł dziennie.
Małgorzata Kozłowska – Dyrektor Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego –
wyraziła opinię, iż jedynym rozwiązaniem ograniczenia kosztów jest kastracja i
sterylizacja zwierząt.
Anna Zięba – radna – zapytała, jakie zwierzęta przechowuje się w gospodarstwie w
Kraśnicy?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że są to zwierzęta gospodarskie np. krowy, konie.
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Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poprosił, aby pamiętać, iż przeliczenie kosztu
utrzymania bezpańskiego zwierzęcia jest obciążone pewnym błędem, gdyż wiadomo,
że jak jest mniej zwierząt to koszt jednostkowy będzie wyższy. Kiedyś w schronisku
było ok. 120 psów, w tej chwili jest ok. 70.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał o ogólnopolski program czipowania
psów.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że jest przygotowana ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, gdzie
jest zapis o obligatoryjnym czipowaniu psów. Ustawa jest na etapie konsultacji. Kiedy
wejdzie w życie trudno powiedzieć. Naczelnik nadmienił, że problem z bezpańskimi
psami na terenie Gminy Opoczno wynika również z braku schroniska dla zwierząt w
gminach sąsiadujących z Gminą Opoczno. Wyjaśnił również, że koszty na schronisko o
których mówiła Pani Skarbnik obejmują koszty sterylizacji i kastracji oraz leczenia
bezdomnych zwierząt i inne.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) zmiany uchwały Nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika
wodnego położonego w Opocznie przy ul. gen. Kazimierza Bończy –
Załęskiego,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/.
Zbigniew Sobczyk – radny – wspomniał, że dwa lata temu obowiązywał zakaz
stosowania zanęt i dokarmiania ryb. Wyraził opinię, iż zalew był budowany dla celów
rekreacyjnych i jeśli dopuścimy stosowanie zanęt to woda nie będzie nadawała się do
kąpieli. Nie pozwalając na legalne dokarmianie ograniczymy to zjawisko.
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, czy jest umowa z Kołem Wędkarskim w
Opocznie?
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że poprzedni Regulamin zakazywał
zanęcania jedynie podczas łowienia ryb. Ponadto powiedział, że obowiązuje umowa z
2016r. użyczenia zbiornika w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej i
realizowania zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego. Wędkarze chcą
uregulować zapisy adekwatnie do sytuacji i dlatego wystąpili z wnioskiem o taką
zmianę w Regulaminie.
Alicja Szczepaniak – radna – dopytała, na jaki okres zawarta jest umowa z wędkarzami?
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że jest to umowa użyczenia, a zatem
może zostać wypowiedziana z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zbigniew Sobczyk – radny – wyraził zdanie, że należy dokonać wyboru pomiędzy
kąpieliskiem a zbiornikiem retencyjnym do połowu ryb.
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Komisja wypracowała wniosek o przeanalizowanie Regulaminu korzystania
ze zbiornika wodnego położonego w Opocznie przy ul. gen. Kazimierza Bończy –
Załęskiego – czy jest możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy kołom rybackim
korzystającym ze zbiornika? Głosowanie: za – 8, przeciw - 0,wstrz. - 0.
Komisja głosami: za – 0, przeciw - 4,wstrz. - 3 negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
przy drodze powiatowej na terenie Gminy Opoczno,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
h) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno”,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 23 do protokołu/.
Robert Grzesiński – Przewodniczący – podkreślił, że radnym zależy na rozwiązaniu
problemu z zakładem WIS. Wspomniał również, że był świadkiem rozmowy podczas
której były burmistrz Rafał Kądziela wydał polecenie służbowe Naczelnikowi Wydz.
Rozwoju Miasta, aby przygotował projekt uchwały, którego celem będzie
przekształcenie tamtego terenu na teren zielony. Przewodniczący zapytał, na jakim
etapie jest realizacja tego polecenia przez Naczelnika?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – powiedział, że aby tego dokonać
najpierw należy dokonać zmiany studium i stąd niniejsza uchwała. Naczelnik przytoczył
§ 2 pkt 3 uchwały: „wskazanie terenu położonego w Opocznie między ulicami:
Edmunda Biernackiego i Piotrkowską, który może być przeznaczony pod zieleń
urządzoną.”
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że należy wziąć pod uwagę to, że
wywłaszczenie będzie wiązało się z odszkodowaniami.
Anna Zięba – radna – powiedziała, że z wiedzy jaką posiada wynika że tam jest własność
Skarbu Państwa i Wojewoda Łódzki wszczął postępowanie komunalizacji tego terenu.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
i) 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 - przedstawiła projekt uchwały przygotowany przez grupę radnych
Klubu Prawo i Sprawiedliwość /załącznik nr 24 do protokołu/.
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Andrzej Pacan – radny – stwierdził, że w poprzedniej kadencji nie było potrzeby
podejmowania takiej uchwały.
Anna Zięba – radna – wskazała na przepisy ustawy o samorządzie gminnym mówiące
o tym, że jeśli projekt uchwały wpłynie na 7 dni przed terminem sesji to Przewodniczący
ma obowiązek umieścić go w porządku obrad sesji.
Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że w budżecie przyjmowanym na dany rok są
wymienione działki, ich powierzchnia, numer, położenie przy jakiej ulicy i planowana
kwota do pozyskania z tytułu sprzedaży. W trakcie roku może to ulec zmianie, mogą
dojść kolejne działki i wówczas jest wywieszana na tablicy ogłoszeń informacja na ten
temat. Pani Skarbnik nie uważa, aby taka uchwała była konieczna.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – wskazał na to, że jest to prawo miejscowe i
obowiązuje Burmistrza, ale również odnosi się do osób fizycznych, którzy chcą kupić
jakąś działkę czy nieruchomość. Gmina ogłasza przetarg i nie ma obowiązku
występowania do Rady o zgodę. Sekretarz Miasta pyta, co w sytuacji gdy osoba wygra
przetarg z ceną 60 tys. zł? Zgodnie z projektem niniejszej uchwały Burmistrz
poinformuje, że musi wystąpić do Rady Miejskiej o zgodę. Może mieć miejsce sytuacja,
że Rada nie wyrazi zgody. Pan Sekretarz podkreślił, że za każdym razem przy uchwale
budżetowej dochody ze sprzedaży są ujęte, bo one stanowią podstawę do określenia
dochodów majątkowych. Rada podejmując uchwalę budżetową już wyraża na to zgodę.
Jeśli Rada nie wyraziłaby zgody to trzeba zmniejszyć dochody majątkowe, bo doszłoby
do deficytu budżetowego.
Alicja Szczepaniak – radna – wyraziła opinię, iż uchwała jest skierowana przeciwko
Burmistrzowi, ponieważ jeśli chodzi o informację na temat sprzedaży działek to radny
zawsze mógł ją uzyskać i nigdy nie było z tym żadnych problemów.
Robert Grzesiński – Przewodniczący – przypomniał czasy, kiedy Gmina była zmuszona
odkupić działkę za Miejskim Domem Kultury, którą wcześniej sprzedała, po dużo
wyższej cenie. Powiedział, że intencją wnioskodawców było to, aby radni byli
doinformowani i aby podejmować racjonalne decyzje. Na koniec swojej wypowiedzi
zapewnił, że uchwała nie jest skierowana przeciwko Burmistrzowi.
Anna Zięba – radna – nawiązała do wypowiedzi Pani Skarbnik, że w uchwale
budżetowej jest zapis o sprzedaży nieruchomości w ogólnej kwocie i do tego jest
załącznik, który mówi że tą kwotę stanowi sprzedaż wymienionych nieruchomości i jest
to wyliczone na podstawie wycen. Wskazane jest, aby w tym samym momencie podjąć
uchwały wyrażające zgodę na sprzedaż tych nieruchomości. W chwili obecnej jeśli
radni nie wyrażą zgody na sprzedaż jednej działki to nie uchwalą całego budżetu. Gdy
zostaną podjęte uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości to Pani Skarbnik będzie
miała o tym wiedzę i umieści to w budżecie. Przewodnicząca podsumowała swoją
wypowiedź stwierdzając, że to uchwała porządkowa.
Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej
projekt uchwały budżetowej, gdzie są założone pewne kwoty dochodów wynikające
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m.in. ze sprzedaży mienia, a działki są wymienione w część opisowej. Jeśli Rada nie
wyrazi zgody na sprzedaż którejś działki to automatycznie zmniejszają się dochody i
powstanie deficyt. Takiego budżetu Radni nie mogą uchwalić, chyba że wskażą co
zmniejszyć po stronie wydatków.
Robert Grzesiński – Przewodniczący – nawiązał do budżetu podjętego na sesji
styczniowej, za który radni zostali skrytykowani i podkreślił, że Służby Regionalnej
Izby Obrachunkowej nie dopatrzyły się uchybień ze strony Rady. Na zakończenie
swojej wypowiedzi zapewnił, że radni są osobami odpowiedzialnymi.
Anna Zięba – radna – powiedziała, że nie ma takiego kierunku działania, aby nie podjąć
uchwały wyrażającej zgody na sprzedaż. Zapewniła, że radni oczekują informacji
szczegółowej w tym zakresie, a podjęta uchwała wyrażająca zgodę będzie instrumentem
do pracy dla Pani Skarbnik. Przewodnicząca zapewniła, że uchwała nie jest skierowana
przeciwko Burmistrzowi.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – podkreślił, że w prawie miejscowym Rada może
ustanowić tylko to, na co pozwoli ustawodawca. W świetle tego, że Burmistrz na
podstawie uchwały Rady jest odpowiedzialny za gospodarowanie mieniem, Sekretarz
wyraził swoje wątpliwości czy ustawa daje prawo Radzie, aby nie wyrazić zgody na
sprzedaż nieruchomości. Sekretarz uważa, że tą kwestię powinny rozstrzygnąć służby
prawne. Po raz kolejny podkreślił, że jeśli celem radnych jest uzyskanie pełnej
informacji to zostanie ona udzielona i nie będzie z tym problemów.
Anna Zięba – radna – dopowiedziała, że nie musi być to 10 uchwał, może być 1, a czy
uchwała jest zgodna z prawem to ocenią służby Wojewody.
Alicja Szczepaniak – radna – wyraziła zdanie, że jeśli uchwała wejdzie w życie to za
każdym razem trzeba będzie zwołać sesję nadzwyczajną.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zapytał o główny cel uchwały – czy jest to
informacja, czy raczej kontrola. Sekretarz zapewnił, że jeśli chodzi o informację to radni
ją otrzymają.
Katarzyna Niewadzi – radna – zapytała, skąd się wziął pomysł z uchwałą, skoro radni
zawsze otrzymywali informację, a Sekretarz zapewnia, że nie będzie z tym żadnych
problemów?
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, czy jeśli Rada podejmie tą uchwałę to czy radni
poniosą za to odpowiedzialność prawną?
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, że Rada nie ponosi odpowiedzialności, a
uchwała zwolni też z odpowiedzialności Burmistrza i jego służby.
Alicja Szczepaniak – radna – wyraziła opinię, iż do tej pory funkcjonowało to dobrze i
nie ma potrzeby tego zmieniać.
Anna Zięba – radna – odniosła się do wypowiedzi radnej stwierdzając, że jest rok 2019
a poprzednia uchwała jest z 2011 roku. Radna uważa, że uchwała wymaga
doprecyzowania, a skoro radni złożyli taki wniosek, to widocznie widzą taką potrzebę.
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Robert Grzesiński – Przewodniczący – dodał, że ustawa o RODO ogranicza radnym
dostęp do informacji.
Komisja głosami: za – 3, przeciw - 3,wstrz. - 1 przyjęła do wiadomości projekt
uchwały.
j) rozpatrzenia petycji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie o utworzenie Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
k) rozpatrzenia petycji Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3
w Opocznie o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
l) rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie
o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Opocznie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Ad. pkt. 7.
Zapytania i wolne wnioski.
Radni poprosili o obecność Burmistrzów na posiedzeniach Komisji.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przypomniał, że jest możliwość złożenia zapytania
i interpelacji przez radnych na piśmie.
Dodatkowy materiał, jaki otrzymali radni stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.05
Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński
Protokołowała:
B. Kędziora
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