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PROTOKÓŁ  NR 1/2020 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 29 stycznia 2020r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
  
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019r.  
2. Sprawozdanie z pracy komisji za 2019r.  
3. Zatrudnienie w placówkach oświatowych.   
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
5. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 

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. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia /załącznik 
nr 3 do protokołu/.  
Radna Magdalena Belica – zgłosiła wniosek o poszerzenie porządku posiedzenia o pkt. 
Funkcjonowanie Szpitala w kontekście Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-
Noworodkowego. Poinformowała o obecności na posiedzeniu Pani Poseł Marceliny 
Zawiszy oraz przedstawicieli Szpitala, Oddziału i położnych.  
 

Radni wyrazili zgodę na powyższe i Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 
przyjęła porządek posiedzenia, ze zmianą. 
 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019r.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Nr 13/19 z dnia 20 grudnia 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 20 grudnia 2019r. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 
13/19  z dnia 20 grudnia 2019r. 

 
Ad. pkt. 2 

Funkcjonowanie Szpitala w kontekście Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-
Noworodkowego. 
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W dyskusji głos zabrali: Pani Poseł Marcelina Zawisza, Pani Mariola Bicz – 
przedstawicielka położnych, pracownik Szpitala, radny Robert Grzesiński, radna Magdalena 
Belica, radna Anna Zięba, radny Andrzej Pacan, Zastępca Burmistrza Andrzej Kacprzak, 
Sekretarz Miasta Janusz Klimek.  
 

Komisja prosi o skierowanie pisma do Dyrekcji Szpitala Powiatowego w związku z 
bieżącą sytuacją Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, aby w ślad za wszelkimi 
deklaracjami o chęci utrzymania Oddziału poszły konkretne decyzje i działania.  

Komisja prosi, aby zobowiązać Dyrekcję Szpitala do udzielenia ostatecznej decyzji w 
tym zakresie najpóźniej do piątku 31.01.2020r.  

Ponadto Przewodniczący Komisji w imieniu radnych deklaruje chęć wsparcia 
finansowego Szpitala z budżetu Gminy Opoczno.  

 
Przewodniczący zarządził przerwę.  
Po przerwie  
 
Ad. pkt. 3 
 Sprawozdanie z pracy komisji za 2019r. 
 
 Komisja opracowała i zatwierdziła głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. - 0 
sprawozdanie z pracy Komisji za 2019r. 
Sprawozdanie przedłożone na komisję stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Sprawozdanie zatwierdzone przez komisję stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 4 
 Zatrudnienie w placówkach oświatowych.     
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację /załącznik nr 6 do 
protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Pacan, radny Mieczysław Wojciechowski, 
Dyrektor Wydz. Edukacji Marek Ziębicki.   

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 5 
  Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 
A) Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty gruntowe.  
Informacja z Nadleśnictwa Opoczno stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Informacja z Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Tryb. stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
Informacja z Koła Łowieckiego Knieja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
Informacja z Wydz. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Opocznie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Informacja z Wydz. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa 
Powiatowego w Opocznie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
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B) Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno. 
Informacja z Wydz. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

C) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - przedstawił informację /załącznik nr 13 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Sekretarz Miasta Janusz 
Klimek.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
D) Straż Miejska – efekty realizacji zadań.  
Dariusz Rzepka – Komendant Straży Miejskiej - przedstawił informację /załącznik nr 14 do 
protokołu/. 

W dyskusji głos zabrał: Sekretarz Miasta Janusz Klimek.  
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 
E) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
 
a) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia 
„Opoczyńska Fala”, 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” - 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/. 
 Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
d) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury 
repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów,  
Janusz Klimek- Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 18 do 
protokołu/. 
 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035, 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy -  przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 
do protokołu/. 
 Komisja głosami: za – 2, przeciw – 2, wstrz. – 2 przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały. 
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f) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020, 
Beata Pawlik Zastępca Skarbnika Gminy -  przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 20 do 
protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, radny Robert Grzesiński, radny 
Mieczysław Wojciechowski, Zastępca Skarbnika Beata Pawlik, Sekretarz Miasta Janusz 
Klimek.  
Radna Anna Zięba - prosi o informację na sesję nt. kwoty 330 tys. zł z przeznaczeniem w 
budżecie Gminy Opoczno na rodziny zastępcze. 
Radny Mieczysław Wojciechowski - prosi o informację nt. zakresu rzeczowego prac dot. 
wykonania boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej w 
Bielowicach i  kwot przewidzianych na te prace. 
 Komisja głosami: za - 1, przeciw – 1, wstrz. – 2 przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały. 
 
g) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu przy 
Al. Sportowej 1 w Opocznie, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 21 do 
protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, Sekretarz Miasta Janusz Klimek.  
Radna Anna Zięba - prosi o opinię prawną w kwestii bezpłatnego korzystania ze Stadionu 
przez wszystkich organizujących treningi, za które są pobierane opłaty.  
 Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
h) 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,   
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do 
protokołu/. 

W dyskusji głos zabrał: radny Robert Grzesiński.  
 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
i) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu 
mienia komunalnego,  
Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła 
projekt uchwały /załącznik nr 23 do protokołu/. 

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

 
j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 19 przy 
ul. Wałowej, stanowiącej własność Gminy Opoczno,  
Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła 
projekt uchwały /załącznik nr 24 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
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k) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno 
w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie,  
Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Komunalnej – przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, Sekretarz Miasta Janusz Klimek, Dyrektor 
Wydz. Gospodarki Gruntami Marzanna Wojciechowska.  

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
l) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy 
Opoczno,  
Justyna Małachowska – p.o. Dyrektora Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 26 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Pacan, p.o. Dyrektora Wydz. Rozwoju Miasta 
Justyna Małachowska.  
 Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
m) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania komisji 
stałych Rady Miejskiej w Opocznie,   
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, radny Andrzej Pacan, 
Sekretarz Miasta Janusz Klimek.  
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
n) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
o) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
p) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
q) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
r) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, 
Młodzieży i Kultury Fizycznej, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 



6 
 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
s) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji  
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
t) ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
u) wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu,   
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
v) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży  
i Sportu,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
w) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
x) wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
y) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
z) uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
aa) uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
bb) rozpatrzenia skargi A.W. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  
w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
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Ad. pkt. 6 
 Zapytania i wolne wnioski. 
 
Sekretarz Miasta poinformował o zmianie dotyczącej formy sporządzania protokołów, z 
uwagi na transmisję posiedzeń komisji i obrad sesji oraz obowiązujące zapisy Statutowe w 
tym zakresie. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

Ponadto głos zabrali: radny Robert Grzesiński, radny Mieczysław Wojciechowski, Sekretarz 
Miasta Janusz Klimek.  

Radny Mieczysław Wojciechowski - prosi o informację na temat potrzeb wszystkich szkół 
podległych Gminie z zakresu infrastruktury oraz prosi o wykaz uczniów z obwodów 
wiejskich, z których dzieci uczęszczają do szkół w mieście (bez nazwisk, ogólna liczba z 
obwodu).  

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 12.00 

 

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 
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej  
 
 

 
 
      
 


