PROTOKÓŁ NR 13/19
z posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 grudnia 2019r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński
Komisji.

- Przewodniczący

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych 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 listopada br.
2. Budżet gminy na 2020 rok.
3. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i
powitał wszystkich obecnych. Poprosił radnych o umożliwienie zabrania głosu
pielęgniarkom, w temacie sytuacji Szpitala Powiatowego w Opocznie. Po tej
tematyce radni przystąpiliby do procedowania kolejnych punktów obrad Komisji.
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.
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Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji – poprosił o wypowiedź p. Mariolę
Bicz - Przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w
temacie dotyczącym zagrożenia likwidacją Oddziału
Ginekologiczno Położniczo - Noworodkowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w
Opocznie.
W powyższym temacie głos zabrali: p. Mariola Bicz – Przewodnicząca Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, p. Beata Stępień – Położna, p. Anna
Zięba – radna, p. Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji, p. Jolanta Łuczka
– Nita - radna, P. Alicja Szczepaniak – radna, p. Zbigniew Sobczyk – radny,
p. Magdalena Belica – radna, p. Janusz Klimek – Sekretarz Miasta.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca listopada br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia,
Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Nr 12/19 z dnia 27 listopada 2019r. był
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny
na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 27 listopada 2019r.
Komisja głosami: za – 8, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z
posiedzenia Nr 12/19 z dnia 25 listopada 2019r.
Ad. pkt. 2
Budżet Gminy Opoczno na rok 2020.
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt budżetu na 2020 rok, który
stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30
grudnia 2019r.
Ponadto radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą
uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie budżetu
gminy na rok 2020 (załącznik nr 4 i 4a do protokołu).
Anna Zięba – radna – zapytała, czy budynek do którego ma być przeniesiona na
czas remontu siedziba MGOPS jest budynkiem prywatnym czy własnością
gminy?
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Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że jest to budynek prywatny.
Anna Zięba – radna – zapytała, czy były przeprowadzane konsultacje społeczne
dotyczące koncepcji zrobienia parkingu przy ul. Norwida i czy mieszkańcy nie są
przeciwni? Dodała, iż oczekuje odpowiedzi w tym temacie na najbliższej Komisji
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, dlaczego w budżecie nie została
ujęta nawierzchnia na drogę gminną od drogi powiatowej w Libiszowie do firmy
„Remtrak”?
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że to o co wnioskuje radny
kwalifikuje się jako remont, a nie inwestycja i to nie będzie widoczne w budżecie.
Remonty nie są rozpisywane na zadania.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał o kwestię termomodernizacji
remizy OSP
sołectwa Kruszewiec. Z funduszu sołeckiego zostało
przeznaczonych 14 tys. zł. Strażacy proponowali Burmistrzowi wykonanie
remontu o połowę taniej.
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że w tym temacie musi być
przeprowadzony przetarg.
Mieczysław Wojciechowski – radny – przedstawił informację, że SP w
Libiszowie jako jedyna jest na plusie. Dodał, że takie szkoły powinny być
nagradzane w postaci inwestycji. Poprosił o zrobienie parkingu przy SP w
Libiszowie.
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że budżet jest ciężki,
ograniczenia wydatków bieżących są bardzo duże. Zastanawia się czy gmina ma
się zadłużać na coraz większe kwoty aby wszystko zrealizować.
Anna Zięba – radna – przypomniała o deklaracjach Burmistrza dotyczących
realizacji zadań inwestycyjnych mieszkańców poszczególnych sołectw, pod
warunkiem uchwalenia 30 mln zł obligacji.
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała o realizację parkingu przy ul. Norwida.
Wspomniała o zabezpieczonych środkach w budżecie na wspomniany projekt w
kwocie 17 tys. zł.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, że Burmistrz Opoczna przedstawiał
program niezależny od bieżącej działalności budżetu, polegający na
przekształceniu terenów mieszkaniowych. Z ich sprzedaży byłaby możliwość
pozyskania ponad 30 mln zł. Dodał, iż Burmistrz dodatkowo chciał pozyskać
kolejne 30 mln zł z obligacji, aby uzyskać 60 mln zł z przeznaczeniem na
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inwestycje. Bieżąca działalność budżetu wynika z kilku powodów, m.in. jest
bardzo dużo wydatków na oświatę. Wspomniał, iż radni chcą utrzymać w
realizacji rewitalizację, która jego zdaniem realnie nie jest do zrobienia. W
budżecie zawarta jest również termomodernizacja 11 placówek oświatowych, na
które gmina przeznaczyła 9 mln zł. W tym temacie jest możliwość pozyskania
środków z WFOŚ na wkład własny.
Magdalena Belica – radna - stwierdziła, że budżet na 2019r. nie można spiąć po
stronie dochodów – sprzedaż terenów inwestycyjnych w woj. łódzkim – gdzie od
kilku lat nie ma osoby chętnej do wykupu tego terenu. W zeszłym roku brane były
kolejne obligacje na pokrycie fikcyjnego dochodu w budżecie. Dodała, iż
wszyscy mają jakieś oczekiwania w stosunku do budżetu i mieszkańcy Opoczna
zgłaszają różne potrzeby. Poinformowała o złym stanie technicznym budynku jak
również trudnej sytuacji finansowej MGOPS w Opocznie.
Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji – zastanawia się, czy dobrym
pomysłem jest dobieranie kolejnych kredytów na to, aby przetrwać?
Anna Zięba – radna – odniosła się do słów Sekretarza mówiąc, iż w zakresie
wydatków bieżących zmieniła się ilość etatów w Urzędzie Miejskim jak i
jednostkach podległych. Stwierdziła, iż obligacje nie są tańsze, a ich zaletą jest to
że nie wchodzą do wskaźnika zadłużenia. Dopytała Skarbnik Gminy, czy
obligacje wchodzą do wskaźnika zadłużenia w okresie, w którym są
przewidywane do spłaty?
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że do wskaźnika wchodzą od
razu po ich podjęciu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.pkt.3
Plan pracy komisji na rok 2020.
Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji – przedstawił plan pracy komisji na
2020r. Poinformował, że jest on otwarty i w każdej chwili można do niego
wprowadzić zmiany.
Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła plan pracy komisji
na 2020r.
Projekt planu stanowi złącznik nr 5 do protokołu, a plan zatwierdzony przez
Komisję stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Analiza sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP
S. A. w centrum Opoczna.
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - poinformował radnych, iż ten temat
będzie szeroko omawiany na grudniowej sesji Rady Miejskiej i zaproponował
przyjęcie go do wiadomości.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2019-2035,
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 7 do
protokołu/.
Komisja głosami: za - 2, przeciw – 1, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8 do
protokołu/.
Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na
lata 2020-2035,
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały, który stanowi
załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia
2019r.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
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d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020,
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały który stanowi
załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia
2019r.
Komisja głosami: za - 2, przeciw – 4, wstrz. – 1 negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok
2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w
Opocznie na rok 2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i
Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Opocznie na rok 2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
l) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady
Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
Jerzy Klimek - Sekretarz Miasta – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad
Komisji dodatkowo dwóch nowych projektów uchwał, w sprawie: określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób
bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z
Gminy Opoczno oraz ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.
Ponadto poinformował, iż na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października i 28
listopada br. podejmowane były uchwały co do których Wojewoda wszczął
postępowanie. Pierwsza z uchwał dotyczyła 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. Druga
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uchwała dotyczyła uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w
Sitowej. Wyjaśnił, że jeżeli nie zmienią się zapisy w uchwałach, wówczas
Wojewoda skieruje uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dodał,
iż obecnie trwają prace nad powyższymi uchwałami, aby dostosować je do
wymogów Wojewody i przedstawić na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Pisma Wojewody stanowią załącznik nr 17 i 17a do protokołu.
m) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.
Katarzyna Derewęda - Jankowska - Dyrektor Krytej Pływalni ,,Opoczyńska Fala”
- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/.
Anna Zięba – radna – zapytała, czy jeżeli jest planowana dotacja przedmiotowa
na 2020r. na poziomie 740 tys. zł, to ile wynosiła dotacja na koniec 2018r. Jaki
jest wzrost na przełomie 2018r. a 2020r.?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że dotacji z roku 2018 nie
pamięta, w roku 2019 była to kwota 808 tys. zł. Dotacja była zwiększana o około
100 tys. zł.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – zapytał, gdzie odbywały się
podróże służbowe, czemu służyły i czy p. Dyrektor wnioskuje o tą samą kwotę?
Na ten cel w tym roku zostało przeznaczone 5 tys. zł.
Katarzyna Derewęda - Jankowska - Dyrektor Krytej Pływalni ,,Opoczyńska Fala”
– odpowiedziała, że ta kwota nie jest do końca wykorzystywana. Podróże
służbowe odbywały się do urzędów, do Aquaparku w Warszawie gdzie
dowiadywała się w temacie zasad jego funkcjonowania. Kryta Pływalnia nie
posiada własnego samochodu, a wszystko odbywa się na zasadzie ryczałtu.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy z wyjazdów
służbowych korzystała tylko p. Dyrektor, czy inni pracownicy pływalni?
Katarzyna Derewęda - Jankowska - Dyrektor Krytej Pływalni ,,Opoczyńska Fala”
– odpowiedziała, że p. W.G. odbywał podróż służbową do Łodzi aby dowiedzieć
się jak wygląda praca na basenie tamtejszych ratowników.
Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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n) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno.
Beata Rogulska - MGOPS w Opocznie - przedstawiła projekt uchwały /załącznik
nr 19 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Mieczysław Wojciechowski – radny - złożył wniosek formalny o zmianę nazw
dwóch Komisji Rady Miejskiej: Komisji Zdrowia Opieki Społecznej, Oświaty i
Kultury na Komisję Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej a Komisji do Spraw
Rodziny Młodzieży i Kultury Fizycznej na Komisję Oświaty, Kultury, Młodzieży
i Sportu.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – dopytał, czy w związku ze
zmianami nazw komisji będzie głosowanie nt. zmiany składu komisji?
Anna Zięba – radna – odpowiedziała, że radni ponownie będą musieli
zadeklarować się do pracy w komisjach, a rozmowa nad wspomnianymi
zmianami będzie toczyć się na sesji styczniowej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.10

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

Protokołowała:
K. Zaroda – Olkowska

Robert Grzesiński
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