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PROTOKÓŁ NR 11/19 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 23 października 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 obecności 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 sierpnia i września br.  
2. Informacja na temat wypoczynku letniego. 
3. Realizacja zadań oświatowych w Gminie Opoczno za 2018/2019 rok oraz wyniki 

egzaminów zewnętrznych.  
4. Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.  
5. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2019.  
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 
Następnie dokonano uroczystego wręczenia nagród i dyplomów dla laureatów 
konkursu zorganizowanego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  
Informacja na temat konkursu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Wręczenia nagród 
i dyplomów dokonał Przewodniczący komisji wraz z Edytą Krzysztofik Dyrektorem 
Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności oraz Markiem Ziębickim 
Dyrektorem Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego w Opocznie.  
 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
(załącznik nr 4 do protokołu). Przewodniczący zaproponował, aby pkt. 5 dot. Opieki 
zdrowotnej w Gminie Opoczno omówić jako 1. Komisja przychyliła się do tej 
propozycji głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1.  
 
Ad. pkt. 1 

Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2019. 
 
Informacja ze Starostwa Powiatowego w Opocznie Wydział Ochrony Środowiska, 
Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Informacja ze Szpitala Powiatowego w Opocznie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Informacja z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA-MED” stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu.  
Informacja z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ALMER” stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu.   
Marek Orciuch – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA-MED.” s.c. – 
przedstawił informację (załącznik nr 7 do protokołu).  
Wyraził opinię, iż opieka medyczna na terenie Gminy Opoczno jest dobra z uwagi na 
chociażby czas oczekiwania pacjentów. Nasi mieszkańcy mają zabezpieczone 
świadczenia w większości przypadków „od ręki”.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – powiedziała, że jeśli 
chodzi o opiekę zdrowotną w Gminie Opoczno to mamy jedyny Szpital, który 
funkcjonuje na terenie Powiatu Opoczyńskiego z 7-mioma oddziałami i zakładem 
opiekuńczo-leczniczym. Jest również Szpitalny Oddział Ratunkowy, w którego 
struktury wchodzą 3 zespoły ratownictwa medycznego, 2 stacjonują w Opocznie, a 1 
w Żarnowie. Prowadzone są też świadczenia w zakresie Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Opocznie na ul. Szpitalnej oraz w Mroczkowie Gościnnym, jeśli chodzi 
o Gminę Opoczno. Ponadto funkcjonują Poradnie Specjalistyczne.  
Robert Grzesiński – Przewodniczący komisji – poinformował, iż na posiedzenie 
komisji zaprosił radnego Biernackiego, który na swojej stronie internetowej prowadził 
burzliwą dyskusję na temat opoczyńskiego szpitala.  Niestety radny nie skorzystał z 
zaproszenia.  
Alicja Szczepaniak – radna – na początku stwierdziła, że przekazany materiał jest 
bardzo ubogi. Podkreśliła, że sytuacja opoczyńskiego szpitala leży jej bardzo na sercu. 
Powiedziała, że panuje opinia, iż szpital jest w bardzo złej kondycji finansowej i 
zapytała, czy tak jest naprawdę? Od 1 kwietnia szpital uruchomił 3 zespoły 
wyjazdowe typu P, a dlaczego nie ma zespołu medycznego typu S, czyli 
specjalistycznej karetki? Czy prawdą jest, że w ambulatorium, gdzie jest pobierana 
krew pracują emeryci, którzy w każdej chwili mogą odejść? Czy Pani Dyrektor ma 
chętnych do pracy na ich miejsce? Kolejne pytanie dotyczy diagnostyki obrazowej 
pracowni rentgenowskiej. Czy prawdą jest, że pracuje w niej tylko 1 pracownik, w 
związku z czym są duże kolejki? Kolejna sprawa dotyczy wynagrodzeń pielęgniarek. 
Mówiono, że były duże podwyżki, ale czy rzeczywiście? To były podwyżki 
ministerialne, a nie ze środków szpitala. Czy to prawda? Pielęgniarka z 30-letnim 
stażem pracująca od 8-15 zarabia ok. 2.500 netto. Nie są to wysokie zarobki. 
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – co do ubogiego 
materiału to na przyszłość prosi o dokładniejsze sprecyzowanie, jakich informacji 
oczekują radni i wówczas taki materiał zostanie taki przygotowany. Co do złej 
kondycji finansowej szpitala to uspokaja radną, bowiem Szpital w Opocznie na tle 
innych szpitali powiatowych w kraju jest w bardzo dobrej kondycji. Nadmieniła, iż 
szpital jest w I stopniu referencyjnym, czyli takim którym zarządza się najgorzej, bo 
ma określoną ilość świadczeń, ma wyliczony przez NFZ ryczałt i ma ograniczony 
zakres na udzielanie świadczeń poza ryczałtem. Jeśli chodzi o diagnostykę poza 
ryczałtem to jest tylko tomograf komputerowy. Jeśli chodzi o 3 zespoły ratownictwa 
medycznego i brak zespołu S powiedziała, że wynika to z odgórnych przepisów. 
Jednocześnie zwróciła uwagę na zwiększoną dostępność, bowiem do marca 2018r. na 
terenie Powiatu Opoczyńskiego były 2 zespoły ratownictwa medycznego 1 P i 1 S. 
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Nadmieniła, że we wrześniu opoczyńscy ratownicy uzyskali tytuł wicemistrza Polski 
w ratownictwie medycznym.   
Alicja Szczepaniak – radna – stwierdziła, że na tak duży powiat brak karetki typu S 
stwarza niebezpieczeństwo. Dodała, że są takie wypadki i choroby, w których musi 
uczestniczyć lekarz. Co do ratowników zapytała, gdzie oni pracują na stałe, w jakich 
szpitalach, bo nie w Opocznie, czyli kształceni byli poza Opocznem.   
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – powiedziała, że w 
Opocznie nie ma akademii medycznej.  
Alicja Szczepaniak – radna – wyjaśniła, że ona mówiła o praktyce zawodowej i 
powiedziała, że ich główne miejsce pracy jest poza Opocznem.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – powiedziała, że jeśli 
chodzi o 3 ratowników, którzy wywalczyli wicemistrzostwo Polski to 1 pracuje w 
Opocznie, a 2 pracuje na karetce w Żarnowie. Wyjaśniła, że ratownik, który jeździ w 
karetce musi wykazać się określonym doświadczeniem, a nie tylko wykształceniem. 
Dodała, że jeśli jest karetka tylko z ratownikami, a stan pacjenta wymaga, żeby na 
miejsce przyjechał lekarz to zespół kontaktuje się z dyspozytornią i prosi o przysłanie 
karetki specjalistycznej, którą najbliżej mamy w Tomaszowie Maz.  Są miesiące, że 
jest 0 lub 1 takich przypadków. Jeśli chodzi o interwencje lotniczego pogotowia 
ratunkowego to są głównie pacjenci z urazami wielonarządowymi i chodzi o to, żeby 
szybko przetransportować pacjenta do ośrodka o wyższym stopniu referencyjnym.  
Jeśli chodzi o laboratorium, gdzie jest pobierana krew to potwierdziła, że pracują w 
nim emeryci. 3 osoby odeszły już na emeryturę, ale laboratorium jest zabezpieczone w 
pełni przez diagnostów. Odchodzą technicy laboratoryjni, a zostają diagności 
laboratoryjni i takich diagnostów będzie chciała jeszcze zatrudnić. Stwierdziła, że na 
ten moment ilość personelu jest wystarczająca. Jeśli chodzi o pracownię RTG to 
pracownicy domagali się podwyżek. Były uruchomione w szpitalu 2 pracownie, które 
wykonują około 100 zdjęć na dobę. Zapadła decyzja, że będzie jedna pracownia, żeby 
technicy mogli dostać podwyżkę. Nie wydłużyło to kolejek. Dostępność do świadczeń 
w szpitalu jest bardzo dobra. Nie ma długich kolejek oczekiwania. Każde świadczenie 
można dostać „od ręki”, a czas oczekiwania na SOR jest bardzo krótki. Jeśli chodzi o 
wynagrodzenia pielęgniarek przypomniała, że Dyrektorzy szpitali mają „związane 
ręce”, bo to przepisy odgórne regulują te kwestie. Niemniej jest wszystko w normie, 
zgodnie z ustawą. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu gwarantowała pielęgniarkom 
podwyżkę wynagrodzeń i takową dostali. 20% podwyżka wynagrodzeń nastąpiła za 
poprzedniego dyrektora Misiaka.  
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, w jakiej kondycji finansowej jest szpital? 
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – odpowiedziała, że 
odnotował  stratę -713 tys. zł za miesiąc IX. Planuje, że skorygowana o amortyzację 
nie wygeneruje ujemnego wyniku.  
Anna Zięba – radna – dodała, że jest to na poziomie niecałego1,5%.  
Magdalena Belica – radna – zapytała o zadłużenie szpitala w liczbach na tą chwilę. W 
jakim okresie i jak długo nie funkcjonowały oddział ginekologiczno - położniczo-
noworodkowy i dziecięcy, z jakiego powodu i czy już działają? Ilu jest lekarzy 
zatrudnionych w Poradni Dziecięcej? W jakich godzinach przyjmują i po ilu lekarzy w 
danych godzinach? W jaki sposób rozliczani są przez szpital pacjenci 
nieubezpieczeni? Ilu lekarzy przyjmuje na dyżurach NPL i jakiej specjalności?  
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Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – powtórzyła, że strata -
715 tys. zł we IX. Na koniec zeszłego roku poza amortyzację była strata 800 tys. zł, 
którą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej pokrywa Powiat. W tym roku 
prawdopodobnie strata skorygowana przez amortyzację nie będzie istniała. Jeśli 
chodzi o oddział ginekologiczno-położniczy to był taki moment, że był zamknięty. 
Dodała, że to są sytuacje, które dotykają szpitali w całym kraju, dlatego że brakuje ok. 
50 tys. lekarzy i kryzys kadrowy, który nastąpi w ciągu 3 lat będzie dramatyczny dla 
wszystkich placówek. Zostały wstrzymane przyjęcia na oddział ginekologiczno-
położniczy, gdyż lekarzowi który pełnił dyżur przydarzył się wypadek i trzeba było 
wstrzymać przyjęcia, bo szpital nie był w stanie zabezpieczyć oddziału. Nadmieniła, 
że oddział ginekologiczno-położniczy był zabezpieczony w 100% przez lekarzy, 
którzy osiągnęli wiek emerytalny. Młodzi lekarze przez lata nie byli zatrudniani w 
opoczyńskim szpitalu. Wybierali inne ośrodki, bowiem ten szpital nigdy nie cieszył się 
dobrą sławą. Ale jeśli obecni uważają, że Pani Dyrektor Szpitala pozwoli się obarczyć 
odpowiedzialnością za kilkanaście lat zarządzania szpitalem to są w błędzie. To, co 
teraz udaje się robić, to są działania, które już lata temu powinny być podjęte i to jest 
moment, żebyśmy wszyscy mogli temu szpitalowi pomóc. A szpital płaci Gminie 
Opoczno 100 tys. zł podatku. Za tą kwotę można byłoby dokonać inwestycji. Na 
Oddziale Dziecięcym była sytuacja, że Pan Doktor, który nim kierował zachorował, a 
ponieważ ogólnie brakuje pediatrów to trzeba było oddział na chwilę wyłączyć. To są 
rzeczy, które dzieją się w całym kraju. Te wszystkie problemy nie wynikają ze złego 
zarządzania, a z braku kadry lekarskiej. Co do Poradni Dziecięcej to są w niej 
zatrudnieni lekarze, którzy pracują w godzinach wymaganych przez NFZ na części 
zdrowej i chorej. To są Panie Doktor w starszym wieku i w sytuacji nagłego 
zwolnienia lekarskiego może się zdarzyć, że jednego lekarza nie ma, ale szpital stara 
się reagować na bieżąco. Jeśli chodzi o nocną i świąteczną opiekę zdrowotną to NFZ 
nie określa, jaką specjalizację ma posiadać lekarz.  Ze względu na bezpieczeństwo 
pacjentów w Opocznie są dwa zespoły. W jednym jest lekarz internista, a w drugim 
pediatra. Dostępność jest od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 8.00, a w 
niedziele i święta 24h/dobę. Zwróciła uwagę, iż jest to obszar bardzo 
niedofinansowany, generujący stratę ok. 400 tys. zł na rok.  
Magdalena Belica – radna – zapytała ponownie, w jaki sposób rozliczani są pacjenci 
nieubezpieczeni? Jak długo konkretnie nie funkcjonowały te oddziały? Sama radna w 
tym czasie jechała z dzieckiem do Końskich. Co do Poradni Dziecięcej zapytała, ilu 
pracuje tam lekarzy? Radna wie, ilu jest napisanych na tablicy, ale rzeczywistość 
wygląda inaczej. Od godziny 8.00 powinno przyjmować dwóch lekarzy, niestety 
rzadko się tak zdarza. A kolejki są ogromne, bo we wtorek o godz. 8.00 po stronie 
chorej było 18 pacjentów w poczekalni i przyjmował jeden lekarz. Radna pyta, ilu 
lekarzy powinno tam przyjmować i w jakich godzinach? Jak długo oddziały były 
nieczynne i czy jest już to tak zabezpieczone, aby sytuacja się nie powtórzyła?  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – odpowiedziała, że jeśli 
chodzi o czas zamknięcia oddziałów to oddział położniczo - noworodkowy to były 4 
dni, a pediatria tydzień. Nadmieniła, że w czasie zamknięcia dokonano niezbędnych 
remontów. Podkreśliła, że większość lekarzy pediatrów w opoczyńskim szpitalu to 
emeryci. Jeśli Pani Doktor zachoruje to nie ma możliwości ściągnięcia pediatry, bo 
Pani Dyrektor szuka go od roku. Prawdopodobnie od grudnia pojawi się młody 
pediatra. Jest jedna rezydentka, która aktualnie przebywa na zwolnieniu, bo jest w 
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ciąży. Jest kierownik, który aktualnie też jest na zwolnieniu, gdyż miał poważny 
zabieg i jest na świadczeniu rehabilitacyjnym. Ogólnie jest bardzo duży problem 
kadrowy, jeśli chodzi o pediatrów. Jeśli chodzi o pacjentów nieubezpieczonych to 
szpital wystawia fakturę za leczenie, gdyż NFZ płaci tylko za pacjentów, którzy są do 
tego uprawnieni. W Poradni Dziecięcej, nawet jeśli pediatra nie przyjmuje od godziny 
8.00, to on jest. Podkreśliła, że pediatrów brakuje i lekarze nie chcą robić specjalizacji 
w tym zakresie.  
Magdalena Belica – radna – poinformowała, że jeśli chodzi o pacjentów 
nieubezpieczonych to jest jeszcze jedna ścieżka legislacyjna, która pozwala szpitalowi 
zwrócić się do Gminy z której pacjent pochodzi, a Gmina zwraca się do Ośrodka 
Pomocy Społecznej i wysyłany jest natychmiast pracownik socjalny przyłóżkowy. 
Opieka zgłasza takiego pacjenta do ubezpieczenia i wówczas ani Szpital nie ma 
problemu z wypłacalnością, ani rodziny. Tymczasem do MG OPS po śmierci takich 
osób zgłaszają się rodziny z rachunkami na kilkadziesiąt tysięcy złotych, a to jest 
wykonanie jednego telefonu, czy napisanie jednego pisma. Radna prosi, w imieniu 
Ośrodka Pomocy Społecznej, o współpracę w tym zakresie.  Prosi o takie informacje, 
a pracownicy OPS będą do dyspozycji.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – powiedziała, że Szpital 
to robi, ale najpierw trzeba zwrócić się do pacjenta i sprawdzić, z czego wynika 
problem. W dalszej wypowiedzi zwróciła uwagę na pewien problem, z którym boryka 
sią Szpital. Pacjenci, którzy trafiają na SOR pod wpływem alkoholu, bo na terenie 
Gminy nie ma Izby Wytrzeźwień i tak naprawdę tylko na SOR-ze trzeźwieją i nie 
wymagają innej opieki, w odróżnieniu od innych pacjentów stwarzają sytuacje 
niekomfortowe. Zaapelowała, aby skupić się na tym obszarze i znaleźć rozwiązanie.   
Anna Zięba – radna – poinformowała, że procedura dotycząca nieubezpieczonych 
pacjentów trwa od lat i od lat finansuje to Gmina za pośrednictwem OPS. W ciągu 
roku wniosków o sfinansowanie kosztów leczenia takich pacjentów wpływa do Gminy 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, przy czym to dotyczy tylko pacjentów przyjętych na 
SOR. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że w ubiegłym tygodniu był w 
Urzędzie taki przypadek, że należało wezwać Pogotowie. Czas oczekiwania na karetkę 
wynosił 20 minut. Jest zatem wiele do zrobienia w tej kwestii. Co do złej opinii na 
temat szpitala przypomniał czasy, że kobiety przyjeżdżały do Opoczna rodzić. 
Niestety poprzedni Ordynator został zwolniony, odkąd Dyrektorem jest Pani Wcisło. 
Co do umarzania podatku przez Gminę powiedział, że jeśli Pani Dyrektor wykaże, że 
w szpitalu jest więcej personelu medycznego niż pozostałego, jeśli szpital będzie 
faktycznie zajmował się leczeniem pacjentów, a nie realizował zadania biura pracy to 
wszyscy będą wspierać szpital. Co do straty, że w tym roku nie będzie większa, niż 
odpis amortyzacyjny to jakby nie patrzeć to będzie strata. Wyraził nadzieję, że Pani 
Dyrektor postara się zmienić opinię o szpitalu, ściągnie lekarzy, stworzy klimat, żeby 
młodzi lekarze chcieli tutaj przychodzić. Powiedział, że wszyscy chcieliby usłyszeć od 
Pani Dyrektor, w czym mogliby jej pomóc, bo wszystkim zależy, aby szpital działał 
jak najlepiej.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – powiedziała, że nie wie 
dlaczego Pan Sekretarz porównał szpital do Urzędu Pracy i poprosiła o 
doprecyzowanie. Jeśli chodzi o personel medyczny to on stanowi znaczną część 
personelu, właściwie większość, bo pracowników administracji jest obecnie 
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kilkunastu. Ona znacznie skonsolidowała stanowiska pracy i każdego pracownika stara 
się efektywnie wykorzystać. Jest jej przykro, że takie słowa usłyszała. Jeśli chodzi o 
oddział ginekologiczny to on składał się w 100% z kadry lekarzy, którzy osiągnęli 
wiek emerytalny. Od 2010 roku porody w Opocznie drastycznie spadają. Zapytała 
Sekretarza, ilu jest mieszkańców Powiatu i jaki jest przyrost naturalny?  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta –  poprosił, aby Pani Dyrektor odniosła się do czasu 
przyjazdu karetki i czy w tym zakresie będzie coś robić? Ilu jest pracowników 
medycznych i ilu niemedycznych? 
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – powiedziała, że jest 77 
tys. mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego, a przyrost naturalny w 2016 roku -100, na 
terenie powiatu opoczyńskiego rodzi się 800 dzieci. W tamtym roku 504. W tym roku 
wg założeń 420 dzieci. Nie wynika to z tego, że źle prowadzony jest oddział, gdyż 
była przeprowadzana ankieta z której wyszło, że opoczyński szpital jest oceniany 
najwyżej w tej części województwa, jeśli chodzi o położnictwo i noworodki. 
Podkreśliła, że w zakresie ilości roszczeń Opoczno nie odbiega od statystyk. Strata na 
oddziale ginekologiczno – położniczo - noworodkowym będzie opiewała na ok. 2 mln 
zł, z tego względu że jest bardzo mało porodów. Trzeba również pamiętać, że nie 
każda ciężarna może rodzić w Opocznie. Tylko poprawna fizjologicznie ciąża może 
być rozwiązana w takim szpitalu. Czasem przyjmowane są trudniejsze porody, bo w 
okresie prenatalnym nie została stwierdzona nieprawidłowość, ale wówczas dziecko 
jest przewożone do szpitala o wyższym stopniu referencyjnym, a mama zostaje w 
Opocznie. Podkreśliła, że młody personel, który udało się ściągnąć z Łodzi cieszy się 
dużym uznaniem. Co do poprzedniego Ordynatora to że nie jest on już Ordynatorem 
wynika z tego, że taka była wola pań rodzących i personelu również. Jeśli chodzi o 
dojazd karetki do Urzędu prosi Sekretarza o podanie dnia i godziny, a ona sprawdzi. 
Dodała, że często jest tak, że ambulans nie jest dostępny. Niemniej czas 20 minut 
dojazdu jest nierealny. Albo to nie był ten czas, albo karetka nie była wolna. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta –  zapytał, jaki czas Pani Dyrektor przewiduje na 
dojazd karetki na terenie miasta? 
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – odpowiedziała, że to 
określa ustawa. W mieście powyżej 10 tys. mieszkańców ambulans na miejscu ma być 
do 8 minut. Ważne też, w jakim kodzie było wezwanie, czyli do czego. Wszystko jest 
do sprawdzenia. Prosi o podanie daty. Pani Dyrektor sprawdzi i przekaże informację.  
Robert Grzesiński – Przewodniczący komisji - prosi, aby w każdej szkole, która jest 
podległa Gminie zapewnić gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej, gdyż są sytuacje 
że dziecko jest opatrywane w gabinecie dyrektorki lub w bibliotece.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – dopowiedziała, że 
udało się pozyskać pieniądze na termomodernizację głównego budynku szpitala i 
dwóch budynków w podwórku, zmodernizować szpitalny oddział ratunkowy jeśli 
chodzi o wyposażenie w sprzęt specjalistyczny, wybudować lądowisko i jest kilka 
milionów na informatyzację podmiotu leczniczego. Takie projekty są teraz 
realizowane. Wkłady własne na te projekty to ponad 4 mln zł. Szpital robi wszystko, 
żeby Starostwo pomogło mu w realizacji wkładu własnego. Podkreśliła, że Pan 
Starosta bardzo się interesuje sytuacją szpitala i bierze czynny udział we wszystkim co 
się dzieje. W dalszej wypowiedzi Pani Dyrektor podziękowała Panu Burmistrzowi i 
radnym o przekazanie kwoty 40 tys. zł na zakup urządzenia do kompresji klatki 
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piersiowej do jednej z karetek. Cieszy się, że taka współpraca jest, bo to służy przede 
wszystkim ludziom.  
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że nie powinniśmy sobie wytykać błędów, a 
rozmawiać o problemach i pomagać, bo szpital służy nam wszystkim. Co do czasu 
przyjazdu karetki powiedział, że on miał sytuację i karetka przyjechała bardzo szybko. 
Co do młodych lekarzy powiedział, że nie chcą pracować w szpitalach powiatowych, a 
wybierają kliniki w dużych miastach, gdzie mają większe możliwości. Szpitale 
powiatowe wybierają tylko ci, którzy są związani z miastem. Co do Oddziału 
Dziecięcego to osobiście zna Ordynatora, który jest na zwolnieniu lekarskim i tylko 
względy zdrowotne nie pozwalają mu pracować, a pozostałe osoby są w wieku 
emerytalnym. Nadmienił, iż młody lekarz w POZ dostaje 10-krotną stawkę, niż w 
szpitalu powiatowym. Zaapelował, aby wspólnie działać i pomagać. Wyraził słowa 
uznania dla Pani Dyrektor szpitala, dodając że on nie zna szpitala powiatowego, który 
byłby na plusie. Wczoraj czytał, że w szpitalu powiatowym w Radomsku pediatria 
była zamknięta z powodu braku lekarzy, na tę chwilę jest 2 lekarzy, ale w każdej 
chwili oddział może zostać zamknięty.  
Andrzej Pacan – radny – zapytał, czy Ośrodek Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym ma 
zostać zlikwidowany, a jeśli tak to co jest przyczyną?  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie –  powiedziała, że jeśli 
chodzi o wiejskie i gminne ośrodki zdrowia to opoczyński szpital jest jedynym 
szpitalem, który ma taką ilość ośrodków zdrowia wokół siebie. To są ośrodki, które są 
niedofinansowane i generują rokrocznie ok. 800 tys. zł straty. Wynika to z dużych 
kosztów utrzymania i małej ilości deklaracji. Ośrodek w Mroczkowie Gościnnym na 
ten moment funkcjonuje. Póki jest lekarz, który tam jeździ i udziela świadczeń to on  
funkcjonował będzie. Jeśli Pani doktor zrezygnuje z pracy to Pani Dyrektor nie wie jak 
będzie wyglądała sytuacja w tym Ośrodku.  
Magdalena Belica – radna – odniosła się do wypowiedzi radnej Zięby, że zdaje sobie 
sprawę, że procedury powinny działać od lat, ale nie działają. Miesiąc temu do OPS 
trafiła rodzina pacjenta, który po 3-tygodniowym pobycie w szpitalu umarł. Przez te 3 
tygodnie nie zgłoszono do OPS, a informował sam pacjent że nie jest ubezpieczony i 
informowała rodzina. Przyszli po jego zgonie z rachunkiem na ponad 5 tys. zł, a 
wystarczyła jedna informacja i ani szpital ani rodzina nie miałyby problemu. Takie 
sytuacje to straty finansowe dla szpitala. Co do poprzedniego Ordynatora oddziału 
położniczego to sama była pacjentką tego doktora i bardzo ceni go jako lekarza. 
Powiedziała, że jeśli takie decyzje są podejmowane na podstawie opinii to ona prosi, 
aby konsultować to szerzej. W dalszej wypowiedzi powiedziała, że miesiąc temu była 
świadkiem potrącenia rowerzysty na ul. Biernackiego i karetka jechała 12-13 minut od 
szpitala za rogiem. Na zakończenie wypowiedzi powiedziała, że te wszystkie głosy w 
dyskusji wynikają z chęci naprawy.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie –  powiedziała, że była 
interwencja w Urzędzie w dniu 18 października i ambulas jechał 7 minut. O 9.35 
została przekazana informacja przez dyspozytora. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta –  dopowiedział, że było 5 telefonów.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie –  powiedziała, że jest 
system komputerowy. Jest dyspozytornia medyczna zintegrowana, która funkcjonuje 
w Łodzi i obsługuje zdarzenia z całego województwa. Kiedy dyspozytor w Łodzi 
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przyjmuje zgłoszenie i zdecyduje o przysłaniu karetki wpływa do szpitala w Opocznie 
taka  informacja.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że cały Urząd czekał na karetkę, a Pani 
Dyrektor mówi, że to trwało 7 minut.   
Naczelna Pielęgniarka – powiedziała, że to nie zależy od nich. System ratownictwa 
państwowego działa jako zintegrowany system i on jest obsługiwany komputerowo. 
Szpital w Opocznie nie ma swojej dyspozytorni, tak jak to było 7-8 lat temu. Opoczno 
dostaje sygnał z dyspozytorni w Łodzi na komputer, gdzie jechać. Wezwanie do 
Urzędu było w dniu 18.10.br. o godz. 9.35, a karetka na miejscu była o 9.42. Nie jest 
winą Szpitala w Opocznie, że tak długo dyspozytor  zbierał wywiad, czy dawał sygnał. 
Na to Opoczno nie ma wpływu.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że wszyscy w Urzędzie wiedzą, że to 
nie trwało 7 minut i poprosił Panią Dyrektor, aby zgłaszała takie problemy wyżej.   
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie –  powiedziała, że system 
państwowy ratownictwa medycznego jest systemem ogólnopolskim. Dyspozytornia 
medyczna, która w myśl ustawy jest zintegrowana, funkcjonuje w Łodzi i jeśli chodzi 
o pretensje to obsługuje ją Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Natomiast 
jeśli chodzi o dojazd ambulansu ona ma godzinę zgłoszenia od dyspozytora i kiedy 
karetka dotarła na miejsce. Pani Dyrektor uważa, że system  działa dobrze i żadnych 
zmian nie wymaga. Pytanie, co było przekazane dyspozytorowi. Prosi, aby nie zrzucać 
na nią odpowiedzialności. Ona może się rozliczyć z czasu dotarcia ambulansu. Co do 
opinii o Szpitalu ona była zła, kiedy Pani Wcisło była w Łodzi i nie była Dyrektorem 
Szpitala w Opocznie. Ona uważa i jej pracownicy również, że to się zmieniło. Pyta, 
gdzie wszyscy byli lata temu, że nic się nie działo w tym szpitalu? Łatwo zrzuca się 
odpowiedzialność za rzeczy, które przez lata nie były robione. Trzeba coś razem 
zrobić, aby szpital funkcjonował lepiej.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że przez lata było mówione, że trzeba 
coś zrobić i słyszano że jest dobrze, tak jak teraz.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie –  powiedziała, że nie 
mówi, że jest dobrze, a mówi, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Niemniej poczyniono 
duże kroki do przodu i przykro jej, że obecni tego nie zauważają. Dostępność do 
świadczeń jest praktycznie „od ręki”. Należy się cieszyć, że mamy lekarzy, a ona robi 
wszystko, aby ich ściągnąć więcej. Na zakończenie wypowiedzi podkreśliła, że szpital 
spełnia wymogi NFZ.  
Alicja Szczepaniak – radna – powiedziała, że jej wypowiedzi to nie były zarzuty. To 
mieszkańcy i pracownicy szpitala zgłaszają problemy, a ona ma obowiązek je 
przekazać, korzystając z obecności Pani Dyrektor. Nie jest prawdą, że wszyscy 
Dyrektorzy, którzy byli w Opocznie byli źli, a teraz Pani Dyrektor przyszła i jest 
dobrze. Skoro tak jest to dlaczego pacjenci wyjeżdżają do Tomaszowa, Końskich, czy 
Łodzi? Owszem, w całej Polsce brakuje lekarzy, ale jeśli Pani Wcisło podjęła się być 
Dyrektorem Szpitala to powinna zadbać o to, żeby sprowadzić ich w miarę 
możliwości. Opoczyńscy lekarze pracują w innych szpitalach. W dalszej wypowiedzi 
radna poruszyła kwestię lądowiska. Zapytała, dlaczego między Kościołem a blokami 
na ul. Kossaka notorycznie ląduje helikopter, skoro mamy takie lądowisko? Co do 
pielęgniarek to ileś z nich pracuje w Końskich, bo tam mają lepsze zarobki.  
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Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie –  powiedziała, że 
Szpitalny Oddział Ratunkowy nie może istnieć, jeśli nie zapewnia dostępu do 
całodobowego lądowiska. Jeśli śmigłowiec ląduje do zdarzenia, i jest potrzeba 
przetransportowania do szpitala o wyższym stopniu referencyjności to śmigłowiec 
ląduje na ulicy. Do transportu międzyszpitalnego wzywany jest śmigłowiec, który 
ląduje na lądowisku. Co do poprzednich Dyrektorów nie powiedziała, że byli źli, a że 
na czas nie zostały podjęte pewne decyzje. Co do pielęgniarek to mają możliwość 
pracy w różnych szpitalach i nie da się nikogo zatrzymać na siłę. Każdy ma prawo 
wybrać sobie miejsce pracy, gdzie chce pracować. Jeśli chodzi o pielęgniarki i ich 
wynagrodzenia to prosi o wypowiedź Panią Naczelną. Odnosi wrażenie, że obecni 
skupiają się na tym, co złe. Zwraca uwagę, iż świadczeń zdrowotnych udzielono do 
końca września ponad 200 tysięcy. Dodała, że skarg od początku roku było 17 i były 
34 pochwały pisemne. Głównie skargi wynikają z tego, że personel jest nieprzyjemny 
dla pacjenta, w odczuciu pacjenta. Porównała 200 tys. świadczeń do 17 skarg. Pani 
Dyrektor zaprasza do siebie z konkretnym przykładem i konkretnym problemem, a na 
pewno zostanie on przeanalizowany.  
Magdalena Belica – radna – powiedziała, że gdyby chciała składać skargi to musiała 
by zgłaszać je przy każdej wizycie. W ubiegłym tygodniu o godz.  9.00 wykonała 
telefon z zapytaniem, jaki jest lekarz i usłyszała odpowiedź „nie wiemy”. Poprosiła o 
odłożenie karty i otrzymała odmowę z uwagi na wiele kart. Powiedziała, że dziecko 
ma problem z oddechem, bo ma astmę i i usłyszała, żeby udać się na NPL, bo do 
Poradni się nie dostanie.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie –  powiedziała, że o 
takich sytuacjach dowiaduje się teraz od radnej. Poprosiła o zgłaszanie takich 
problemów od razu. Ponadto prosi, aby pamiętać, że lekarze POZ to nie roboty. 
Twierdzi, że sytuacja mogła mieć miejsce, gdy jeden z lekarzy przebywał na 
zwolnieniu lekarskim.  
Magdalena Belica – radna – powiedziała, że poza informacją „nie wiem, bo nie ma” 
innej nie uzyskała. Stwierdziła, że o tej porze powinno przyjmować dwóch lekarzy.   
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – zaprosiła do siebie i 
obiecała sprawdzić tą sytuację.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zabrał głos w związku z tym, że Opoczno jest w 
czołówce miast najbardziej zanieczyszczonych i występują choroby płuc. Oddział 
płucny w Opocznie został zlikwidowany. Zapytał, czy Pani Dyrektor planuje otwarcie 
Poradni i Oddziału w tym zakresie?  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – powiedziała, że kiedy 
oddział chorób płuc funkcjonował nie było tam, według analiz sporządzonych do 
likwidacji, pacjentów. Obowiązki zabezpieczenia pacjentów w tym zakresie przejął 
oddział chorób wewnętrznych. Interniści mają pełne możliwości leczenia pacjentów w 
tym aspekcie. Poradnia chorób płuc działa w szpitalu. Jest pulmonolog. Jeśli chodzi o 
utworzenie oddziału pulmonologicznego to nie ma takich planów.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że zgłasza potrzebę, bowiem 
większość pacjentów z Opoczna jeździ do Końskich. Jeśli Pani Dyrektor zastała 
sytuację, że nie było chętnych na oddział to trzeba było się zastanowić dlaczego, bo na 
pewno nie dlatego, że nie ma pacjentów, bo oni są, ale nie chcą tu przyjść.  
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Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – podkreśliła, że ona nie 
zamykała oddziału chorób płuc. Nie zastała sytuacji braku pacjentów, tylko nie było 
oddziału. Przypomniała, że Szpital w Opocznie jest w pierwszym stopniu 
referencyjności. Posiada 7 oddziałów, w tym zakład opiekuńczo-leczniczy. Jeśli 
chodzi o pacjenta, który potrzebuje urologa, neurologa, neurochirurga czy kardiologa 
to są pacjenci, którzy muszą się kierować do innych szpitali, ponieważ w Opocznie 
takiego oddziału nie ma. Tak samo jest z dziećmi po urazach. W Opocznie jest szpital 
w podstawowym zakresie. Pacjent w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli 
taki do którego jedzie ambulans, czy taki który zgłasza się na SOR, nie ma możliwości 
wyboru, jest kierowany do najbliższego ośrodka. Natomiast pacjent planowy, który 
świadomie zgłasza się do szpitala ma prawo wybrać sobie szpital i Pani Dyrektor nie 
ma na to wpływu. Nadmieniła, że pacjentów w Opocznie jest dużo, zarówno  
hospitalizowanych i w poradniach. Rocznie jest 10 tysięcy hospitalizacji. To są 
pacjenci, którzy zgłosili się sami z własnego wyboru. Na koniec Pani Dyrektor 
powiedziała, że mówimy o tym co złe, a nie mówimy o tym ilu, ludziom opoczyński 
szpital pomógł.  
Alicja Szczepaniak – radna – odniosła się do tego, co powiedziała Pani Dyrektor, że 
jak jedzie karetka P i jest taka potrzeba to powiadamiana jest karetka S. Pyta, jak 
długo chory czeka na taką karetkę? Czy prawdą jest, że będzie likwidowana 
Przychodnia na ul. Szpitalnej? Następnie powiedziała, że była kiedyś pacjentką w 
poradni chirurgiczno-urazowej i czekała 3 godziny na lekarza. Czekało 20 osób, lekarz 
przyjął 3 i poszedł na operację. Wyraziła nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, że Pani 
Dyrektor coś zlikwiduje, a ludzie będą niezadowoleni i będą długo czekać w 
kolejkach.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zapytał o procedurę, kiedy karetka przyjeżdża do 
pacjenta kardiologicznego?  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – odpowiedziała, że na 
Oddziale wewnętrznym funkcjonuje sala intensywnej opieki kardiologicznej i 
ordynator oddziału jest również kardiologiem. Jeśli pacjent zostanie karetką 
przywieziony z bólem w klatce piersiowej na SOR i okaże się, że ma zawał, to 
pojedzie lub poleci w zależności od ośrodka. Nadmieniła, że z każdym stanem nagłego 
zagrożenia zdrowotnego można się zgłosić do Szpitala w Opocznie. Kardiolog jest i 
diagnostyka jest. W ambulasie na miejscu wykonuje się teletransmisję do ośrodka 
kardiologii interwencyjnej, czyli EKG zobaczy lekarz i pacjent przywożony jest do 
szpitala w Opocznie na potwierdzenie badań lub na sygnałach przewożony do ośrodka.   
Podkreśliła, że nikt nigdy nie odmówi transportu pacjenta do szpitala, jeżeli będzie 
tego wymagał i nigdy nie będzie oszczędzania na lekach i diagnostyce, bo taka jest 
misja Szpitala.  Pani Dyrektor wszystkie te zgłaszane problemy zna i dostrzega, ale 
przy braku kadry medycznej pewnych ruchów, które chciałaby zrobić, wykonać nie 
może.  Dodała, że przykro czyta się komentarze nakręcane przez jednego z radnych na 
portalu. Ona żałuje tego, że pacjenci z problemami, które ich dotyczą, nie przychodzą 
bezpośrednio do niej. Prosi, aby pamiętać że nie każda skarga jest zasadna. Na 
zakończenie wypowiedzi powiedziała, że najważniejsze, aby szpital przetrwał i 
funkcjonował, bo jest dla dobra wszystkich mieszkańców.  
Alicja Szczepaniak – radna – powiedziała, że do radnych zgłaszają się mieszkańcy i 
mówią o problemach, a radni po to zostali wybrani, aby ich reprezentować i mają 
prawo i obowiązek zgłaszać w ich imieniu te problemy. Wyraziła opinię, iż zawsze 
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człowiek powinien być na pierwszym miejscu, a nie pieniądze. Karetka typu S 
uratowała wielu ludzi, a ratownik nie poda wszystkich leków.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – wyjaśniła, że na 
miejsce wysyłany jest najbliższy zespół ratownictwa medycznego z uwagi na czas 
dotarcia, bez względu czy jest tam lekarz czy nie. Karetek S jest w Polsce niespełna 
30%. Docelowo system będzie oparty na ratownikach medycznych. Ratownicy 
podejmują medyczne czynności ratunkowe. Jeśli jest potrzeba to ratownicy wzywają 
zespół specjalistyczny, który przyjeżdża i lekarz decyduje, że zaprzestajemy 
medycznych czynności ratunkowych, czyli stwierdza zgon pacjenta, albo decyduje, że 
przewozimy pacjenta do szpitala, jeżeli ratownicy sami po zabezpieczeniu pacjenta nie 
mogą tego wykonać.  Jeśli chodzi o różnice w możliwościach ratowników i lekarza w 
karetce to jest to bardzo mały zakres. Na 400 wyjazdów 3 zespołów ratownictwa 
medycznego 1 raz albo w ogóle nie jest wzywana S, co dowodzi bardzo dobrze 
wyszkolonego personelu. Wyraziła bardzo dobre zdanie na temat opoczyńskich 
ratowników. Przypomniała też czas, kiedy Pogotowie było poza szpitalem.  
Alicja Szczepaniak – radna – powiedziała, że zawsze uważała, że Pogotowie 
Ratunkowe powinno być przy szpitalu.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – poinformowała, że była 
zaangażowana w proces legislacyjny, który zakładał upublicznienie systemu 
państwowego ratownictwa medycznego. Stworzenie zespołów ratownictwa 
medycznego, wyposażenie w sprzęt i kadrę było dla niej gigantycznym wyzwaniem i 
cieszy się, że to się udało. Stwierdziła, że obecni nie doceniają tego, co mają. Opoczno 
jest perełką na terenie województwa łódzkiego, jeśli chodzi o zespoły ratownictwa 
medycznego. Co do tego, że najważniejsze jest życie, a nie finanse, stwierdziła, że 
pierwsze pytanie radnej Szczepaniak dotyczyło kondycji finansowej szpitala.  
Alicja Szczepaniak – radna – powiedziała, że wszyscy mówią, że szpital jest w złej 
kondycji finansowej i ludzie obawiają się jego zamknięcia, a ona zapytała czy to 
prawda.   
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – chce uspokoić 
wszystkich mieszkańców Gminy i Powiatu Opoczyńskiego, że Szpital Powiatowy w 
Opocznie nie jest w złej sytuacji finansowej i na tle innych szpitali wygląda bardzo 
dobrze. Starosta nigdy nie dopuściłby do tego, żeby szpital został zamknięty. 
Podkreśliła bardzo dobrą współpracę ze Starostwem Powiatowym i bardzo duże 
wsparcie. Dodała, że gdyby nie dobra współpraca i szansa na przetrwanie tego szpitala 
to ona dojeżdżająca z Łodzi niekoniecznie poświęcałaby swój czas.  
Alicja Szczepaniak – radna – powiedziała, że oglądała ostatnią sesję w Powiecie. 
Gdyby władze Powiatu wypowiedziały się na temat szpitala z apelem do 
mieszkańców, aby byli spokojni, bo nic się złego nie dzieje i szpital jest w bardzo 
dobrej kondycji finansowej i nie będzie zamykany to ludzie byliby spokojni. 
Natomiast władze Starostwa wypowiedziały się na temat kilku dni zamknięcia 
oddziałów, stwierdzając że tak musiało być.  
Magdalena Belica – radna – powiedziała, że pytanie o kondycję finansową szpitala to 
nie są zarzuty, a obawa. Gdyby szpital był bardziej dofinansowany to nie byłoby 
problemów z lekarzami, a na pewno zdecydowanie mniejsze. W dalszej wypowiedzi 
powiedziała, że dwa dni temu na SOR trafił pacjent i został odesłany do Tomaszowa, 
ze względu na niedziałający tomograf. Zapytała, czy ten tomograf już działa?  



12 
 

Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – powiedziała, że spaliła 
się lampa. Wymiana lampy miała miejsce dzięki wsparciu Starostwa 300 tys. zł. 
Dodała, że jest program do opisywania zdjęć, który lubią radiolodzy i nie chcą jego 
wymiany, a on chodzi na starym komputerze. Ta konsola do opisywania zdjęć się 
przegrzała z racji zużycia programu, ale robione jest wszystko, aby ją uruchomić. 
Tomograf działa, jest sprawny, tylko konsola do opisywania zdjęć uległa uszkodzeniu.  
Robert Grzesiński – Przewodniczący komisji – zapytał, czy jest możliwość powołania 
zespołu interdyscyplinarnego pomiędzy Powiatem a Gminą, aby odciążyć Szpital z 
osób po spożyciu alkhokolu i czy byłaby możliwość utworzenia Izby Wytrzeźwień? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, że Gmina nie ma możliwości, aby 
utworzyć Izbę Wytrzeźwień. Na pewno do tematu należy wrócić i rozeznać temat.  
Naczelna Pielęgniarka – powiedziała, że obowiązki Naczelnej Pielęgniarki 
powierzono jej od 2004 roku. Pielęgniarek nie było o wiele więcej, jak przyszła do 
pracy i połowa pielęgniarek nie zarabiała minimum. Pracując w swoim zawodzie na 
cały etat z nocami, ze świętami, ze wszystkimi dodatkami, pielęgniarki nie wyrabiały 
minimalnej pensji, miały dodatek wyrównawczy. Szpital był w takiej kondycji 
finansowej, że miał 15 mln zł długu. To personel szpitala uratował szpital przed 
zamknięciem, ponieważ nie było podwyżek. Pielęgniarki odchodziły od łóżek, 
strajkowały. Strajkowali też lekarze. Tak było przez wiele lat, aż personel szpitala 
spłacił długi. Kiedy Dyrektorem był Pan Misiak na początku swego urzędowania 
podjął decyzję o 20% podwyżkach dla pielęgniarek i przestały mieć płacone dodatek 
wyrównawczy. Pielęgniarka, która przychodziła do pracy pensji zasadniczej miała 
1.535 zł. Naczelna pisała pisma do Rady Społecznej Szpitala i Starostwa, że tak dalej 
być nie może, bo nie dość, że nie ma lekarzy to nie będzie też pielęgniarek. Dyrektor 
Misiak podjął decyzję i zapłacił z pieniędzy szpitalnych 20% podwyżki dla każdej 
pielęgniarki. Dopiero później weszła ustawa o minimalnym wynagrodzeniu 
zasadniczym pracowników medycznych. W tej chwili najmniej zarabiająca 
pielęgniarka 0 stażu otrzymuje pensji zasadniczej brutto 2.840 zł plus dodatki za 
święta i noce, a jeszcze dwa lata temu ta pensja była 1.535 zł.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że cały czas walczymy o to, aby 
szpital działał jak najlepiej. Co do pensji dobrze, że poszły w górę. Niestety szpital 
wiele inwestuje z pieniędzy, które powinien płacić ludziom za dobrze wykonaną 
pracę.  
Edyta Wcisło – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – podkreśliła, że szpital 
realizuje umowy z NFZ, a oni płacą za udzielanie świadczeń zdrowotnych. Z tego co 
płaci NFZ trudno utrzymać szpital i sprostać dużym wymaganiom płacowym. 
Wyraziła obawę, że pewnego dnia trzeba będzie wyłączać oddziały czasowo i nie 
będzie kim ich zabezpieczyć. Anestozjologia, intensywna terapia, chirurgia to 
większość emerytów. Jedyny oddział, który zapewnia stabilizację, to oddział 
wewnętrzny. Co do ginekologii to jeśli rodzi się 400 dzieci to nasuwa się pytanie co 
dalej. Tak naprawdę musimy się zastanawiać nie nad uruchomieniem dodatkowych 
oddziałów, a ewentualnie dostosowaniem do potrzeb społecznych, bowiem mamy 
więcej ludzi w wieku poprodukcyjnym niż przedprodukcyjnym i przyrost naturalny -
100 jeden z najgorszych w Polsce. Zapewniła, że na pewno nie jest robione nic, co 
miałoby doprowadzić do likwidacji szpitala.  Przekaże Staroście, aby jasny przekaz na 
nagrywanej sesji Powiatu poszedł. Na zakończenie swojej wypowiedzi zaapelowała do 
wszystkich o współpracę.  



13 
 

Robert Grzesiński – Przewodniczący komisji – podziękował Pani Dyrektor za 
skorzystanie z zaproszenia i przybycie na posiedzenie komisji.   
 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 2 
 Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 

 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Nr 9/19 z dnia 21 sierpnia 2019r. oraz Nr 10/19 z dnia 
24 września 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 protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 21 sierpnia 2019r.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 9/19  z dnia 21 sierpnia 2019r.   
 
 Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 24 września 2019r.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 10/19  z dnia 24 września 2019r.   
 
Ad. pkt. 3 

Informacja na temat wypoczynku letniego. 
 

Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła informację (załącznik nr 9 do protokołu). 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 4 
Realizacja zadań oświatowych w Gminie Opoczno za 2018/2019 rok oraz 
wyniki egzaminów zewnętrznych. 
 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik nr 10 
do protokołu). 
Mieczysław Wojciechowski – radny – przypomniał, że Pani Kierownik Centrum 
Usług Wspólnych do końca września miała przygotować zestawienie kosztów szkół za 
lata 2017 i 2018, a radni mieli je dostać w październiku. Chodzi o materiał pod kątem 
reorganizacji sieci szkół.  
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – zapewnił, że do końca października 
radni otrzymają tą informację.  
Jolanta Łuczka – Nita – Zastępca Przewodniczącego Komisji – poprosiła o 
przygotowanie informacji na najbliższą sesję.  
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Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – powiedział, że Wydział i CUW 
przygotowały taki materiał i aktualnie Burmistrz go analizuje.  
Anna Zięba – radna – jako Przewodnicząca Rady Miejskiej, na mocy zapisów ustawy 
o samorządzie gminnym,  poprosiła o przekazanie informacji na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – poinformował o różnych programach do 
których mogą przystępować szkoły np. „Szkoła Szkole” dla dzieci w Syrii.  
Małgorzata Kozłowska – Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie – poinformowała, że do 
szkół wpływa wiele informacji o takich programach, ale szkoły nie są w stanie 
utrzymać ciężaru przystąpienia do wszystkich programów, bo to wiąże się z kosztami.  
Alicja Ziółkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy i Krystyna 
Świerczyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ogonowicach – potwierdziły, że w 
miarę możliwości szkoły przystępują do wielu programów.   
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, czy w związku z faktem nie przegłosowania na 
ostatniej sesji uchwały o emisji obligacji, są zabezpieczone środki w wys. 5 tys. zł na 
wkład własny do projektu „ekosmyki” do którego przystąpiło Przedszkole nr 6? 
Barbara Bąk – Skarbnik – potwierdziła, że w budżecie jest zabezpieczona ta kwota.  
Anna Zięba – radna – jako Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się do Sekretarza 
Miasta, aby poprosił Dyrektora Wydziału Edukacji o przygotowanie na najbliższą 
sesję w dniu 29.10.2019r. zestawienia kosztów dotyczących funkcjonowania 
wszystkich szkół. 
Helena Kuśmierczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie - zgłosiła 
problem, że uczniowie szkoły mieszkający w kierunku Sobawin i Międzyborza po 
godzinach lekcyjnych wracają do domu autobusem dopiero przed godz. 16.00, 
czekając na przyjazd autobusu po 2 godziny.  
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – podziękował za zgłoszenie problemu 
na Komisji i poprosił o powtórzenie na sesji.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 5 
Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.  

 
Przedstawicielka Sanepidu – przedstawiła informację (załącznik nr 11 do protokołu). 
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała o dopalacze. 
Przedstawicielka Sanepidu – odpowiedziała, że monitoring w zakresie dopalaczy 
Sanepid prowadzi od 2010 roku, na mocy ustawy. W 2018 roku zarejestrowano 9 
zatruć, na tą chwilę 1 zatrucie. Dotyczy to osób dorosłych.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, iż w tym roku do Wydziału Spraw 
Społecznych i Ochrony Ludności zostało przypisane zdrowie. Burmistrz zauważył 
potrzebę i stąd ta decyzja.  
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – wskazał, że problemem są nie tylko 
dopalacze, ale również alkohol.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
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Ad. pkt. 6 
 Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
  

 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
 

a) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i 
za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwał (załącznik nr 
12 do protokołu). Poinformował o pomyłce w rozdziale 5 par. 9 ust. 2 w ostatnim 
wierszu zamiast „do 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę” powinno być „powyżej 
0,5 godziny”. Zwrócił uwagę, iż związki zawodowe podpisały regulamin bez 
wniesienia zastrzeżeń.  
Anna Zięba – radna – na początku wypowiedzi wyraziła opinię, że to korzystne 
zmiany przepisów, jednakże zapisy powinny być bardziej szczegółowe. W rozdziale 1 
oprócz art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela wypadałoby dopisać ust. 3. W rozdz. 2 
par. 2, gdzie mowa o dodatku motywacyjnym są ogólne stwierdzenia, które można 
byłoby doprecyzować. Przy dodatku motywacyjnym dla Dyrektora nie ma określenia 
do jakiego % stawki, czyli górnej granicy stawki bazowej. W rozdz. 2 przy dodatku 
funkcyjnym nie ma doprecyzowania sprawowania innych funkcji określonych  w par. 
5 pkt. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 31 stycznia w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego, ogólnych warunkach przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniach wolnych od pracy 
i nie ma też dodanego pkt. c)  w zakresie opiekowania się oddziałami przedszkolnymi. 
Brak jest informacji, jaki dodatek z tytułu sprawowania innych funkcji i kwot np. 
nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, czy doradcy metodycznego. 
Tego nie ma, a jeżeli już pojawiłoby się w regulaminie to na przyszłość mielibyśmy 
sprawę rozwiązaną. Brak jest informacji, kiedy przysługuje prawo do dodatku 
funkcyjnego i brak informacji co wtedy, gdy dodatki funkcyjne się zbiegają, jeśli np. 
są dwa te dodatki przyznane. W rozdz. 3 przy dodatku za warunki pracy brak jest 
doprecyzowania, zgodnie z rozporządzeniem, co uznaje się za pracę w warunkach 
trudnych. Zwróciła uwagę na zapis, który jest źle przepisany z ustawy rozdz. 5 
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw w pkt. 
2 jest zapis, że „Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego 
wymiaru zajęć nauczyciela (…) ustala się w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę.” Prawidłowy zapis w rozporządzeniu brzmi tak: „liczy się 
w taki sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i w 
górę liczy się za pełną godzinę.” Brak jest też podsumowania tj. Postanowienia 
końcowe, czyli zapisu że treść regulaminu została uzgodniona ze związkami 
zawodowymi i że zmiany tego regulaminu wymagają takiej samej formy jak  
uchwalenie regulaminu, czyli uchwały Rady Miejskiej. Na koniec zwróciła się do 
Dyrektorów, że jeśli mają uwagi do regulaminów to żeby do sesji zgłosili je do Pana 
Dyrektora Wydziału Edukacji.  Na koniec wyraziła opinię, że zmiany są korzystne.  
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Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – co do rozdz. 5 ust. 2 powiedział, że to 
pomyłka o której już mówił. Jeśli chodzi o doradcę metodycznego to na terenie Gminy 
nie ma takiego doradcy. Od dłuższego czasu wszystkie szkolenia nauczycieli 
organizują firmy, które wydają podręczniki. Z tego względu w porozumieniu ze 
związkami zawodowymi ta funkcja została wyjęta z regulaminu. Jeśli chodzi o 
wysokość dodatku motywacyjnego, który przyznaje Burmistrz to jest w rozdz. 2 par. 6 
„Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół nie może być niższy niż 
5% i wyższy niż 10% wynagrodzenia zasadniczego.”, a więc skala tego dodatku jest 
określona. Określono także, ile wynosi dodatek funkcyjny dla opiekuna grupy 
przedszkolnej w par. 7 ust. 2 „Nauczycielowi, któremu powierzono  wychowawstwo 
klasy, grupy przedszkolnej, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł 
miesięcznie.” Jeśli chodzi o rozdz. 2 Dyrektor już wspominał, że jest to błąd literowy, 
który przedstawił jako autopoprawkę. Natomiast jeśli chodzi o prace w warunkach 
trudnych i uciążliwych to jest całe rozporządzenie Ministra na ten temat i nie jest 
wskazane jego przepisywanie.  
Robert Grzesiński – Przewodniczący komisji – poprosił Dyrektorów szkół o zajęcia 
stanowiska. Zapytał, czy mają jakieś pytania?  
Alicja Ziółkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy – w imieniu 
Dyrektorów powiedziała, że nie widzieli regulaminu. 
Robert Grzesiński – Przewodniczący komisji – poprosił Dyrektorów o zapoznanie się 
z treścią regulaminu do czasu sesji.  
Alicja Ziółkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy – w imieniu 
Dyrektorów podziękowała za zmiany, które niewątpliwie są korzystne.  
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – wyjaśnił, że jest obowiązek konsultacji 
regulaminu ze związkami zawodowymi. Przedstawiciele związków powiedzieli, że 
konsultowali się z Dyrektorami szkół.  
Anna Zięba – radna – poinformowała, że regulamin zamieszczony jest w BIP i można 
do sesji się z nim zapoznać.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 

b) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu, 

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

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

c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,  
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 14 do protokołu).  
Anna Zięba – radna – zapytała, czy OSP planuje podłączenie się do sieci 
ciepłowniczej ZEC-u? 
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – powiedziała, że na tą chwilę remontują piec na ekogroszek.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,  
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 15 do protokołu).  
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała Panią Skarbnik, czy ma w budżecie 
zabezpieczone środki na realizację tej uchwały i poprzedniej? 
Barbara Bąk – Skarbnik – potwierdziła.  
Magdalena Belica – radna – zapytała, czy inne Gminy również udzielają dotacji dla 
PSP? 
Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że na pewno Gmina Żarnów wsparła PSP.  

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

 
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2019-2035, 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 16 do 
protokołu).  
Jolanta Łuczka – Nita – Zastępca Przewodniczącego komisji – powiedziała, że 
dokonano zmiany w zakresie budowy ul. Brzozowej na Osiedlu Ustronie i poprosiła o 
wyjaśnienie. 
Barbara Bąk – Skarbnik – wyjaśniła, że zmiana polega na zmianie limitu zobowiązań. 
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy inwestycja ul. Wiązowa 
40 tys. zł na plac zabaw pozostaje na ten rok? 
Barbara Bąk – Skarbnik – potwierdziła.  
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, czy place zabaw w Klinach i w Ostrowie są z 
Funduszu Sołeckiego? 
Barbara Bąk – Skarbnik – potwierdziła.  

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

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 17 do protokołu, 
objaśnienia stanowią załącznik nr 17a do protokołu).  

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

g) zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia cen maksymalnych i opłat za 
usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych 
przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie. 

Anna Zięba – radna – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 18 do protokołu).  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zwrócił uwagę, iż uchwała wiąże się z kosztami i 
oznacza straty finansowe dla MPK.  
Anna Zięba – radna – powiedziała, że radni mają tego świadomość. To projekt 
uchwały do przepracowania na komisjach. Był przekazany w terminie. Jeśli są 
szacunki osób w przedziale wiekowym 70 - 75 rok życia to ona prosi, aby je 
przedstawić radnym. Podkreśliła, że Klub Radnych PIS złożył projekt uchwały, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.  
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Magdalena Belica – radna – zapytała, czy Klub zwrócił się do Prezesa MPK w kwestii 
kosztów? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poprosił na przyszłość, jeśli Klub będzie chciał 
złożyć projekt uchwały wywołujący skutki finansowe to żeby wcześniej poinformował 
o takiej inicjatywie, a nie w momencie składania materiałów.  
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – podkreślił, że o projekcie 
uchwały dowiedział się wczoraj. Na dziś nie znamy kosztów wprowadzenia jej w 
życie. Nadmienił, iż według statystyk jest ok. 1.500 takich osób. Dodał, że nie 
wiadomo jaki % z nich będzie korzystało z komunikacji miejskiej.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – stwierdził, że to nie pierwsza taka podwyżka, 
bowiem około 2-3 lata temu była wprowadzana obniżka dla 75-latków i nie było 
problemów finansowych. Spółka nie zbankrutowała. Radny uważa, że koszt uchwały 
będzie niewielki. Wspomniał, że na wczorajszej Komisji jeden z radnych 
zaproponował darmowe bilety dla wszystkich, a to na pewno spowodowałoby duży 
problem finansowy.  
Anna Zięba – radna – poparła radnego Wojciechowskiego. Dodała, że trudno będzie 
policzyć koszt, dopóki uchwała nie wejdzie w życie.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że takie kwestie należy analizować i 
ponownie poprosił o zgłaszanie takich inicjatyw wcześniej.  
Magdalena Belica – radna – zwróciła uwagę, że wiek senioralny zaczyna się od 65 
roku życia. Radna zastanawia się nad wniesieniem projektu uchwały przez Klub PIS, 
który był przeciwny uchwale o emisji obligacji z uwagi na oszczędności. Ona sama 
jest za rozszerzeniem uchwały na większą liczbę osób lub wprowadzeniem 
darmowych przejazdów komunikacją miejską.  
Anna Zięba – radna – powiedziała, że projekt uchwały jest wyjściem naprzeciw 
potrzebom mieszkańców.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – poprosił o materiał dotyczący racjonalizacji 
sieci szkół. Przypomina, że do końca lutego powinna zostać podjęta uchwała 
intencyjna. Radny uważa, że temat powinien być przedyskutowany z mieszkańcami na 
zebraniach wiejskich.  
Magdalena Belica – radna – przypomniała, jak na wczorajszej komisji była mowa o 
ilości wniosków złożonych do przyszłorocznego budżetu.  
Alicja Szczepaniak – radna – przypomniała, że Dyrektor Wydziału Edukacji 
powiedział, że Burmistrz przygotowuje taki materiał. W dalszej wypowiedzi wskazała, 
że Ministerstwo narzuca, aby małe szkoły pozostały, aby ich nie likwidować. Na 
pewno społeczeństwo również będzie za utrzymaniem tych szkół. Wyraziła zdanie, że 
ciągle brakuje pieniędzy na oświatę, ale wynika to z tego, że pieniądze nie przychodzą 
odgórnie.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zapewnił, że radni otrzymają informację, o jaką 
proszą. Podkreślił, że to Rada ustala sieć szkół. Natomiast jeśli radny Wojciechowski 
uważa, że należy którąś szkołę zlikwidować to niech wskaże którą. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – uważa, że żadnej szkoły nie trzeba likwidować.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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h) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny 
nieruchomości lokalowej,  

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

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

 
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położnej w m. Opocznie 

obr. 19 przy ul. Kuligowskiej,  
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 20 do protokołu). 
Anna Zięba – radna – uważa, że cena jest zbyt duża. Zapytała, czy nie można w tym 
przypadku zastosować procedury wywłaszczenia? 
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  – 
wyjaśniła, że wywłaszczenie nie wchodzi w grę, bowiem tam już istnieje droga, a to 
negatywna przesłanka.  
Anna Zięba – radna – zapytała o wykupienie w trybie specustawy. 
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  – 
stwierdziła, że to również wiąże się z kosztami.  

Komisja głosami: za – 1, przeciw - 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

j) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 
przebiegu,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta  – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 21 do 
protokołu). 

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

k) przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta  – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 22 do 
protokołu). Powiedział, że jest prośba o ujęcie w GPR bloku socjalnego na ul. 
Przemysłowej. 
Magdalena Belica – radna – poprosiła o przegłosowanie uchwały w imieniu Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 
Anna Zięba – radna – zapytała o jakie organizacje i projekty chodzi? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta  – odpowiedział, że tych organizacji jest 5, ale na tą 
chwilę nie wie które.  
Anna Zięba – radna – powiedziała, że był pomysł utworzenia Rady Społecznej 
organizacji pożytku publicznego. Za chwilę pojawią się nowe organizacje i będą 
potrzebne kolejne uchwały, a gdyby była w/w Rada to nie byłoby tego problemu.  
Ponadto poprosiła o informację na sesję, które organizacje zgłosiły się z wnioskami do 
Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Oświaty i Kultury, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
m) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
n) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
o) przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2020-2023, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
p) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2020 – 2023. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
Ad. pkt. 6 
 Zapytania i wolne wnioski. 
 
Pani Skarbnik poinformowała o odrzuceniu przez Burmistrza wniosku sołectwa 
Mroczków Duży dotyczącego Funduszu Sołeckiego na 2020 rok ze względów 
formalnych, w związku z czym została przygotowana uchwała w sprawie rozpatrzenia 
wniosku przez Radę Miejską (załącznik nr 28 do protokołu).  
 
 
Dodatkowy materiał, jaki otrzymali radni stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 14.00  
 
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 


