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PROTOKÓŁ NR 2/13 
z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
w dniu  28 lutego 2013r. 

 
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Barbara Wacławiak – Przewodnicząca 
Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Przewodnicząca komisji przedstawił porządek obrad. 
 
Porządek posiedzenia: 

1.Dożywianie dzieci i młodzieży. Zasady organizacji stołówek szkolnych na 
terenie miasta i gminy Opoczno oraz koszty wyżywienia. 

 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Proszę o wprowadzenie punktu 2. 
Zapytania i wolne wnioski. 
Przewodnicząca Komisji poddała wniosek pod głosowanie. 
Komisja głosami : za-6, wstrz.-0, przeciw- 0 pozytywnie zaopiniowała wniosek 
radnego Mieczysława Wojciechowskiego. 
 Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Dożywianie dzieci i młodzieży. Zasady organizacji stołówek szkolnych 
na terenie miasta i gminy Opoczno oraz koszty wyżywienia. 

2. Zapytania i wolne wnioski. 
 
 
Ad.pkt.1. 
Dożywianie dzieci i młodzieży. Zasady organizacji stołówek szkolnych na 
terenie miasta i gminy Opoczno oraz koszty wyżywienia. 
 
Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- Dożywiamy uczniów                 
w szkołach i przedszkolach. Aby skorzystać z takiej formy pomocy, rodzina nie 
może przekroczyć kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe zwiększyło 
się w październiku 2012roku i wynosi 684zł. Ośrodek realizuje rządowy 
program ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
/informacja stanowi załącznik nr 3/. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny-  OPS dożywia także dorosłych. Czy Pani ma 
informację ile kosztuje stołówka w OPS, w tym Rzeszówka i koszty 
zatrudnienia? Jaką kwotę należałoby obliczyć na funkcjonowanie stołówek w 
szkołach? 
Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- Stołówka w OPS kosztuje 
130.794,00zł, w tym wsad plus koszt utrzymania stołówki. Zimą jest  więcej 
osób, które korzystają z posiłków, nawet 170 dziennie. 
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Grzegorz Wołąkiewicz- radny-  Koszt stołówki, to Rzeszówka, zatrudnienie 
plus wsad? 
Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- Na dzieci poszło801.496,21zł, 
koszt wytworzenia posiłku wynosi 5,60zł, zawiera też wynagrodzenie. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Czy z programu rządowego 
dostajecie ogólna sumę i  czy OPS decyduje o wydatkach? 
Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- Do miesiąca marca musimy 
złożyć wniosek o dofinansowanie tego programu. Kwotę o która  występujemy 
wyliczamy na podstawie ilości uczniów, którzy korzystają z dożywiania. W 
kosztach uwzględniamy także dowóz posiłku. Jeżeli z dożywiania skorzystało 
mniej dzieci, to pozostałe pieniądze przeznaczamy na zasiłki celowe i bony 
żywnościowe. Nigdy nie planujemy co do złotówki, z dożywiania może 
skorzystać mniej lub więcej dzieci. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Wzrosła stawka kryterium 
dochodowego, czy zwiększyła się   ilość dzieci korzystających z dożywiania? 
Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- Nie, liczba dzieci zmniejszyła 
się. Kryterium dochodowe wzrosło bardzo mało, tylko o 35zł. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Porównując dane wydaje mi 
się , że nastąpił błąd w informacji ze szkół, w ZSS nr 1 pokazana została kwota 
173 476,20zł, uważam, że powinna być kwota 549 126,42zł. Z tym ,że w tej 
kwocie, kwota 2406zł to są zobowiązania z roku 2011,, natomiast w tej 
placówce występują zobowiązania na kwotę 17 tysięcy, zwiększono stan 
magazynu. Dalej odnosząc się do dyskusji na Komisji Rodziny, jeden z radnych 
zarzucił wysokie zarobki pracowników na kuchni w ZSS nr 1 w porównaniu       
z innymi placówkami. Tylko, że w ZSS nr 1 wyprodukowano 65 tysięcy 
obiadów, w innej placówce 42 tysięcy obiadów. Polityka kadrowa jest tego typu, 
że nie zwiększa się zatrudnienia tylko płace. Kwota na wynagrodzenia 
pracowników jest pochodną wydanych obiadów. 
Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- Nasza stołówka prowadzi też 
dodatkowa działalność, ludzie płaca za obiady. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Kwota wynagrodzenia jest 
pochodną wydanych posiłków. Rozumiem, że stałą pensję  pracownicy mają 
określoną, a za dodatkowa pracę dostają premię. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  System premiowy ustalony 
jest przez dyrektora. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Ile zarabia szef kuchni? 
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- Wynagrodzenia są najniższe, nie mamy 
możliwości podwyższenia pensji, pracowników motywujemy nagrodą na koniec 
roku. Pracownicy  stołówek wykonują dużą pracę. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Szef kuchni w ZSS nr 1 
zarabia 2.700,00zł brutto, w ZSS nr 2 -2.359,30zł, w ZSS nr 3 – 2.567,80zł. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny-  Czy zostaną wyjaśnione  pomyłki w 
pozostałych tabelach, o co tutaj chodzi? 
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Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  Jest 
to nie do końca precyzyjny opis, kolumna II- wysokość środków przekazanych z 
Gminy na koszty stołówki. Dalsza część tabeli jest na następnej stronie. Pod 
tabelą pokazane  są koszty płacowe. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Kto to sporządził? 
Renata  Pomykała- Podinspektor Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Wpisałam to co otrzymałam od szkół. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Ile kosztuje stołówka? 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  Nie 
wiemy, czy da się  to wyliczyć, jeżeli mamy podliczniki to da się określić. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Ja mogę dostarczyć 
informacji. 
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- 40 groszy z posiłku przeznaczamy na 
media, energię i wodę, wszystko będzie w rozliczeniu za rok 2012. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Każda stołówka ma inne 
wyposażenie. 
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- Szkoły mają swoje potrzeby. 
Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- OPS zwraca pieniądze za 
doposażenie stołówek. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Te kwoty, które są podane, nie wiem z czego 
wynikają. Jeżeli mamy program rządowy, to nie zaniżajmy kosztów  
funkcjonowania stołówek. Jeżeli rozmawiamy o pracy pracowników na 
stołówkach , nie wiem czy maja umowy na akord, czy etat. W OPS zimą liczba 
wydanych posiłków wzrasta, a latem spada. Nie da się wszystkiego przeliczyć 
na ilość obiadów. W Gminie powinny obowiązywać podobne płace, nie zależne 
od ilości  wydanych posiłków, nie powinno być różnic w płacach. W ZSS nr 1 
płace są wysokie, jest za duża przepaść między miastem a wsią. Czy są umowy 
ryczałtowe, czy  od godziny pracy? Przeliczcie Państwo, że jeżeli obsługa 
kosztuje nas więcej, to nie zaniżajmy środków. Ten system nie jest do końca 
taki, który oddaje rzeczywistość. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Dociekliwość Pana Grzegorza 
jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim nie Gmina i Burmistrz ustalają stawki, 
tylko Dyrektorzy szkół. Burmistrz zaakceptował te propozycje. Czy są 
wygórowane, są różne, jeżeli w jednej szkole wyprodukowano 65 tysięcy 
rocznie, a drugiej 42 tysiące, to wynagrodzenie  powinno być różne. 
Mam uwagi do przedstawionej tabeli przez Wydział Oświaty, skąd  wzięła się  
ta kwota 3zł na Modrzew, zgodnie z RB wydatki w Modrzewiu wyniosły 
2234zł. Zupełne inne dane zostały przedstawione, czego one dotyczą?  
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  Jest 
to różnica która dokłada gmina. 
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- To są środki, które dopłaca gmina, to jest 
2,60. 
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Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- Dzieci płaca w szkole za posiłki, 
a gmina za przygotowanie posiłku. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Jeżeli średnio rocznie 
codziennie za obiady płaci 4 dzieci- 4*21 dni*10 miesięcy-ok. 724 obiady, do 
każdego gmina dopłaca 20groszy, to wychodzi w Modrzewiu 116zł. 
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- Rzeczywiście jest tam błąd, sprawdzam 
inne kwoty, w Dzielnej też jest błąd, w Kruszewcu, tabela jest w części błędna. 
Renata  Pomykała- Podinspektor Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Ja spisywałam z danych. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Czy wpływają do Burmistrza 
uwagi od Dyrektorów szkół? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- W tej chwili nie ma. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Należy urealnić koszty związane z płacami, bo 
wsad już mamy, możemy pozyskać pieniądze z województwa, powinniśmy 
pozyskiwać większe środki. Jeżeli nie doprecyzujemy kosztów posiłku, to 
stracimy przez to. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Czy Pani Kierownik OPS 
występując z wnioskiem ustala kwotę, czy już wie o jakie pieniądze występuje? 
Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie-  My  możemy zwrócić się o 
60%. To OPS szacuje koszty, możemy oszacować koszt jednego posiłku na 
10zł, ale wtedy gmina dokłada 4zł. Czy gminę stać , jest budżet w którym 
określona jest kwota na dożywianie. Jeżeli będzie nas stać, to musimy wkład 
własny zwiększyć. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Ustalając stawkę można to 
zrobić w przyszłym roku budżetowym. 
Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie- W ubiegłym roku uzyskaliśmy 
68%, a Gmina 32%, pozyskaliśmy dodatkowe pieniądze. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Ja dalej nic z tego nie rozumiem. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Inicjatywa stoi po stronie 
dyrektorów szkół. 
Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS w Opocznie-  Ja musze mieć te pieniądze w 
budżecie. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-Czy w przypadku stołówek 
przenoszone są środki z zadań oświatowych na stołówkę? 
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- Nie ma takiej sytuacji. Dyrektorzy 
ograniczają swoje wydatki. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Prowadzenie stołówki szkolnej 
wymaga od dyrektorów szkół bardzo dużej rozważności. Musza 
wygospodarować pieniądze na płace  pracowników stołówek w okresach 
wakacji i ferii. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- W temacie dożywiania jest dużo 
wątpliwych kwestii. Przejdźmy do punktu drugiego. 
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Ad.pkt.2. 
       Zapytania i wolne wnioski. 
Mieczysław Wojciechowski – radny- Myśmy wystąpili do Pana Burmistrza z 
prośbą o podjęcie uchwały, aby przekształcić szkołę w Kruszewcu w filię szkoły 
w Libiszowie. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Temat filii poruszany był na 
ostatniej sesji, Pan Burmistrz odpowiedział. 
Mieczysław Wojciechowski – radny- Nie zgadzam się z odpowiedzią Pana 
Burmistrza. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Nie jesteśmy w temacie, nie 
otrzymaliśmy tych pism. 
Mieczysław Wojciechowski – radny- Tutaj Pan Burmistrz udziela odpowiedzi, 
że propozycja zamiaru przekazania może przynieść oszczędności 500tysięcy 
rocznie. Nie zgadzam się z tym. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  
Dyskutujmy precyzyjnie, ja zwróciłem uwagę na słowo „myśmy”, ja rozumiem, 
że Pan Radny i ktoś jeszcze, ja podpisu Pana Radnego na tym piśmie nie 
widziałem. Pismo otrzymałem od Pani Dyrektor, która otrzymała odpowiedź. 
Skąd  500 tysięcy oszczędności, Proszę Państwa  otrzymali Państwo informacje 
przed sesją, tam było dokładnie wyliczone i podane. Na sesji temat był 
dokładnie przedstawiony. Tamte dane zebrane były z najwyższą starannością. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Temat placówek oświatowych 
został omówiony na sesji, my w tej chwili nie mamy materiałów. Temat jest już 
zamknięty. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Ja z sesji pamiętam, że było mówione                    
o oszczędnościach w wysokości ok. 40 tysięcy. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Proszę o te materiały , żeby Pan 
Radny zobaczył. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Gdyby wszystkie 4 placówki 
były zlikwidowane to oszczędności wyniosłyby 500tysięcy. 
Mieczysław Wojciechowski – radny- Przy likwidacji zgadzam się z takimi 
oszczędnościami, ale nie przy przekazaniu stowarzyszeniom. 
Rafał Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Na sesji temat omawiany był 
wyczerpująco. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- W poszczególnych 
środowiskach odbyły się zebrania. Wola Załężna jako pierwsza zawiązała 
stowarzyszenie do prowadzenia tych szkół, później Kruszewiec i Dzielna. Wola 
Załężna dodatkowo złożyła zawiadomienie, że jest zainteresowana 
prowadzeniem szkoły, Kruszewiec złożył pismo o przekazanie szkoły. Pan 
Radny uzyskał informację, że to powinna być uchwała. Dzielna złożyła wniosek 
w sądzie, deklaracji do tej pory nie uzyskałem. Zawiadomiliśmy rodziców o 
zamiarze likwidacji szkół, następnie wysłaliśmy uchwały do Kuratorium 
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oświaty. Burmistrz dał szansę , aby mieszkańcy albo nauczyciele wzięli sprawy 
w swoje ręce. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  To 
jest pokazane w tym materiale przed samą sesją 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Czy są to wyliczenia z  trzech czy czterech szkół? 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  
Tutaj są wyliczenia oszczędności na przekazaniu   czterech szkół. 
 Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Państwo proponujecie albo likwidację, albo 
przekazanie stowarzyszeniom. Wszystkie gminy przekształcają szkoły w filie. 
Zostaliśmy wybrani przez społeczeństwo, najmniej bolesne byłoby 
przekształcenie szkoły w filie. W jaki sposób zaoszczędzimy 10 tysięcy na 
jednej szkole przekształcając ja w filie drugiej szkoły? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Struktura szkoły filialnej nie 
będzie różniła się od szkoły  normalnej, kierownik punktu filialnego będzie miał 
prawie takie samo pensum i dodatek funkcyjny, różnica 500zł, 500zł* 12 
miesięcy da oszczędności  6 tysięcy w skali roku. Będzie grupa nauczycieli 
angielskiego i religii w ramach tej samej umowy. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Temat likwidacji szkół jest 
tematem bolesnym. Przerabialiśmy ten temat, Janie wiem czy mówimy o 
nowych rzeczach? 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Pani Przewodnicząca chcę dopytać o wszystko, 
gdzie jest mowa w regulaminie o dodatku funkcyjnym? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-Mogę to przynieść. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- To my to uchwalamy, możemy uchwalić inaczej, 
proponujemy przekształcenie szkoły. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- 20 dzieci to nie jest szkoła, to 
jest oddział. Każdy szuka oszczędności, mówimy o pieniądzach gminy. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Placówek z oddziałami 1-3 mamy 4 a nie 3.      
W Bukowcu Opoczyńskim funkcjonują oddziały 1-3. Dlatego uważam, że 
powinniśmy podchodzić sprawiedliwie. Nie podchodźmy w ten sposób do 
mieszkańców. Dziś na terenie wiejskim nie możemy przyjmować czterolatków 
do szkoły- nie wiem czy to prawda. Czy przedszkole w Bielowicach załatwia 
problem przedszkoli? Wygnanów ma jeden oddział przedszkolny, bądźmy 
sprawiedliwi. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Szkoła w Bukowcu 
Opoczyńskim ma dyrektora, klasy 1-3 nie są oddzielne, tylko wchodzą w skład 
Zespołu szkół w Bukowcu Opoczyńskim. Chcąc likwidować  szkołę 1-3 trzeba 
zlikwidować ZS w Bukowcu Opoczyńskim. Dyrektorzy przyjmując czterolatki 
do szkoły wykraczają poza swoje  uprawnienia. W mieście jest zakaz 
przyjmowania pięciolatków do szkół. Nie ma przeciwwskazań , aby powstawały  
przedszkola w innych środowiskach. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Pani Przewodnicząca proszę pismo, które 
skierowaliśmy do Pana Burmistrza. 
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Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Odczytała pismo. /pismo stanowi 
załącznik nr 5/. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Co innego jest podjęcie 
uchwały, że chcą Państwo prowadzić szkołę, a w Pana piśmie jest odwrotnie. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-   W przypadku prowadzenia szkoły przez 
stowarzyszenie, to rok budżetowy zaczyna się od 1 stycznia, czy 1 września? 
Ludzie są zdezorientowani, boją się że będą dokładać do szkół. My damy 
uchwałę zarządu. Prosimy o pismo , że nam gwarantujecie od 1 września 
finanse. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Nieszczęściem się stało, że 
nazwa szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie nosi nazwę „społeczna”, cały 
czas jest to szkoła publiczna. Gmina przekazuje dotacje na każdego ucznia. 
Drugi typ szkół to szkoły społeczne, taki typ szkoły prowadzony jest                  
w Królowej Woli. Od chwili przekazania szkoły stowarzyszenie dostaje 
pieniążki w za każdy miesiąc. Pieniążki otrzymacie państwo od pierwszego dnia 
przekazania. Załącznikiem do uchwały będzie  umowa, gdzie będą ustalone 
zasady finansowania. Rok budżetowy trwa od pierwszego stycznia do 31 
grudnia. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Nie zgadzam się z tym, że jeśli chodzi        
o filie, to możemy zarobić tylko 10 tysięcy, a nie więcej. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  W Kruszewcu płacone jest 
wynagrodzenie dla nauczyciela na urlopie zdrowotnym. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Pani Dyrektor wyliczyła, że zaoszczędzimy 
1,5 etatu. Kiedy nauczyciel przyjdzie z urlopu zdrowotnego to zaoszczędzimy 
jeden etat, bo znów odejdzie ta osoba co jest w zastępstwie. My wyliczyliśmy 
64 tysiące oszczędności na filii. Zaletą filii jest to, że uczeń nie pójdzie do innej 
szkoły. 
Rafał Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Jakie są prognozy 
demograficzne jeśli chodzi o Kruszewiec? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Problem jest inny, że nie 
akceptują tej szkoły w swoim środowisku. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Jeżeli ktoś z rodziców pracuje w Opocznie, 
to wozi dziecko do szkoły w Opocznie. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Część rodziców nie chce dawać 
dzieci do klas łączonych, znam takie sytuacje, rodzice maja wymagania. 
Rafał Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Rodzice będą wozić dzieci do 
Opoczna, co skutkuje ilością dzieci w tych szkołach. Dyskusja zaczyna się od 
początku. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny- Dla jednych jest to problem zamknięty, dla 
innych otwarty. Jeżeli gmina wywozi dzieci na swój koszt, to coś tu jest nie tak. 
Wracam do  tematu tworzenia przedszkoli. Bardzo bezpieczne będzie tworzenie 
filii, je żeli w Dzielnej w klasach 1-2 jest 20 dzieci, to te dzieci pójdą do 
Mroczkowa, gmina nie straci 40 tysięcy złotych. Niedawno czytałem w prasie, 
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Wójt Gminy celestynów wybudował sale gimnastyczną w szkole gdzie jest 30 
uczniów, tworzy także przedszkole. Może Pan Burmistrz miał idealny pomysł 
na przedszkole w Dzielnej.  
Wiesław Wołkiewicz- radny- Nasza szkoła podjęła inicjatywę, też nie jestem 
zadowolony z tego. Te 270 tysięcy , to są pieniądze do znalezienia. Pozbyliśmy 
się zakładów, nie ma wpływów z podatków. 250 uczniów ubyło ze wsi na 
poczet miasta. Przyszłość szkół społecznych- może to funkcjonować. W Woli 
Załężnej liczba dzieci wzrasta. Na pewno moglibyśmy to utrzymać, 
zobaczylibyśmy czy są oszczędności, czy nie. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Chciałem Państwa zapewnić, 
że uchwały są realizowane, które podjęła Rada Miejska. W 2012 roku Rada 
podjęła uchwałę o dowożeniu uczniów do szkół w ramach odwodu. Gmina nie 
stwarza warunków dla dzieci , aby jeździły po całej gminie, są podejmowane 
działania. Przedszkole w środowisku wiejskim też powinno być. Jeżeli te szkoły 
będą zlikwidowane, ten majątek powinien być wykorzystany. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  Na 
każdym posiedzeniu wracamy do szkół, my nie likwidujemy tych szkół, my 
zapewniamy inne warunki. Jeśli dziecko zostaje na wsi dokładamy do niego 
1800zł, a jeśli w mieście to 500zł. Można być lekko zdezorientowanym, były 
zarzuty dlaczego utworzone zostało przedszkole w Bielowicach, a teraz są 
wypowiedzi że powinny być tworzone przedszkola na wsi. W Bielowicach 
utworzenie przedszkola było trafione, jeżeli ma być w innych  miejscowościach, 
to powinniśmy podjąć taka inicjatywę. Punkty przedszkolne na wsiach to 
ciekawy pomysł. 
Nie twórzmy filii, jest to niepotrzebny problem, nie przyniesie efektu. Jeżeli 
będzie  filia, to nic innego nie będzie, czegoś takiego nie ma. Jeżeli chcemy 
zmniejszyć dodatek funkcyjny i liczbę godzin, nie potrzeba do tego filii , aby to 
zrobić. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-Proponuje Panom, abyście obaj 
obliczyli oszczędności. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny- Jest gmina miejsko-wiejska, te środowiska są 
bliższe jednym  lub drugim, są różne reakcje. W 2011 roku zmieniliśmy 
uchwałę, była koalicja głosowałem za. Podjęliśmy uchwałę o likwidacji, jestem 
przeciwny tworzeniu szkół społecznych. Gminy ościenne idą w kierunku filii, 
dużo mniej zaoszczędzimy, ale powstanie filii to jedyna możliwość, że można 
związać  ze szkołą macierzystą. Gdybyśmy zadbali o to, to poprawimy 
finansowanie. Moim zdaniem bardzo trafione byłoby, żeby utworzyć w 
Dzielnej, a z Dzielnej dzieci poszłyby do Mroczkowa Gościnnego. Jest potrzeba  
tworzenia przedszkoli na terenie wiejskim. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Rok temu wszyscy mówią nie na 
dowożenie dzieci. Pani Przewodnicząca możemy  przedstawić konkretne 
wyliczenia, jesteśmy w stanie wszystko przeliczyć. 
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E  powiedzie, W 2001 roku była uchwała, żeby dać wolność w dojazdach dzieci  
do szkół. Żyjemy w wolnym kraju, my nie nakazujemy , że musisz wysłać 
dziecko do danej szkoły. Dyrektorzy szkół nie wiedzą, że na przedszkola nie 
dostają pieniędzy. Połowa dzieci  nie przychodzi do danej szkoły. Pytam Panią 
Dyrektor czy rozmawiała z rodzicami, a ona pyta po co? 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Są szkoły, w których  oprócz 
nauczycieli, jest masa osób pracujących , które mają niskie zarobki. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Proszę Państwa przedszkole                 
w Bielowicach, było utworzone, kiedy były środki unijne. Było 
zapotrzebowanie i są w nim dzieci. Nigdy nie zgodzę się z tym, że było pięcioro 
czy dziesięcioro dzieci. Dziś proponujemy, jeśli będzie szkoła społeczna, można 
by otworzyć oddział przedszkolny. Dyrektorzy także powinni pracować nad 
tym. Z bibliotekami nie może tak być dalej. Ja proszę o zdecydowanie i odwagę. 
Jeden nauczyciel pracuje z dużą grupą a drugi z małą. Jeśli chodzi o Dzielną, 
wszyscy chcą szkoły społecznej. Do prywatnego przedszkola dopłacamy 70%, a 
do szkoły społecznej100%. Niech otwierają przedszkole, powinni się zabrać do 
tego sami, a nie czekać na gotowe. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny- Panie Burmistrzu szukajmy oszczędności 
wszędzie. W Bielowicach powstało przedszkole, wszyscy składali wnioski, 
tylko kilka szkół nie złożyło. Dlaczego powstało tylko jedno przedszkole? Czy 
powstały nowe pomieszczenia? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Zostały zaadoptowane na przedszkole 
pomieszczenia nad salą gimnastyczną. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny- Zaplecze było wielkości Sali. Aby pogodzić 
mieszkańców Wygnanowa z Bielowicami gmina dołożyła 80 tysięcy. Nie 
zgadzam się z tym, aby w Bielowicach było przedszkole normalne a w Dzielnej 
przy szkole społecznej. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W Bielowicach była już stołówka, są 
tam nauczyciele stażyści albo kontraktowi. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny- W tym roku są kontraktowi, a w przyszłym 
będą dyplomowani. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Dam zestawienie tego co jest                 
w Bielowicach, po co będziemy się spierać. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny- Dlaczego oddział tak drogo kosztuje? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ponieważ są dzieci niepełnosprawne. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny- A w Ogonowicach? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- A w Ogonowicach jest najwięcej 
nauczycieli o najwyższym stopniu nauczania. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny- Ja mówię o standardach, ilu w danej szkole 
zatrudnionych jest nauczycieli, a ilu pracowników? 
 Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna  prosi o zgłoszenie obserwatorów przy egzaminach klas 
szóstych. 
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Pani Sylwio, kiedy pisałyście wnioski o 
przedszkole, czy z innych szkół wpływały wnioski? 
Sylwia Olędzka- Kierownik do spraw  Nieinwestycyjnych Funduszy 
Europejskich- Skierowaliśmy pisma do dyrektorów szkół o przedstawienie 
potrzeb. Były składane wnioski na dodatkowe zajęcia i wyposażenie klas, 
jedynie szkoła w  Bielowicach zgłosiła wniosek o przedszkole. Napisałyśmy 
projekt, za pierwszym razem został odrzucony, zrobiliśmy drugie podejście, 
projekt przeszedł, przeważyło o tym wykorzystanie budynku budowanego w 
ramach środków unijnych. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny- Dlaczego w innych gminach powstały po dwa, 
albo trzy przedszkola? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- To były ministerialne projekty. 
Sylwia Olędzka- Kierownik do spraw  Nieinwestycyjnych Funduszy 
Europejskich- Nigdy nie było w Kapitale Ludzkim przedłużenia projektu.  W 
ostatnim konkursie nie mogliśmy startować. Nigdy nie było o przedłużenie 
trwania projektu, było na rozszerzenie przedszkola. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Przykładem takim jest Gmina 
Sławno, było tam przedszkole unijne, przestało istnieć, po roku powstało 
normalne przedszkole. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- W sprawie łączenia klas, dlaczego Panowie 
negują? 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-Jest to decyzja rodzica. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- I to jest problem, tak samo będzie w szkole 
społecznej, rodzice nie będą chcieli, bo będzie klasa łączona. W przypadku filii 
nie tracimy dzieci. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Pan sugeruje, żeby Libiszów 
utrzymywał Kruszewiec? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Libiszów ma długi. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- My wspomożemy Libiszów, żeby dzieci 
nie poszły do Opoczna. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Nikt nie zwrócił uwagi na 
poziom nauczania w tej szkole. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- 25 tysięcy dokładamy do Kraśnicy. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Dyrektor bierze pensję                 
i powinien  przyciągnąć dzieci do siebie. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Wiesław Wołkiewicz może powiedzieć, 
że gdyby dzieci z Woli Załężnej  nie poszły do Opoczna. Decyzja                        
z 2001rokuwcale nie była decyzją najgłupszą. Rodzic decyduje o dziecku. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Nie ma gdybania, liczymy to co 
jest. Dzieci się nie rodzą, patrząc na temat szkół, to jest wojna o etaty 
nauczycieli, bo to tu chodzi. Burmistrz rozejrzy się z miejscami pracy dla tych 
ludzi. 



11 
 

Rafał  Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Padło dużo trafnych 
argumentów, proszę zmierzać do końca. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-U nas są dwa oddziały w jednym 12, a w 
drugim 17 dzieci. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Klasy 0-1, porównując 
pięciolatki z sześciolatkami, dziwię się że te klasy są łączone, nie powinno tak 
być. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Dzieci ze szkół wiejskich przechodzą do 
szkół  miejskich. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna – Kiedy byłem przeciwny powstaniu 
nowego oddziału  w ZSS nr 3, to Pan Poseł powiedział, że dzieci są 
najważniejsze. Dlaczego Pan dziś zarzuca , że ten oddział został utworzony? 
Mieczysław Wojciechowski- radny- A ile było dzieci? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- 23. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny- W Opocznie są trzy zespoły szkół. Osobiście 
uważam, że olbrzymie rezerwy tkwią w szczegółach. W mieście można 
utworzyć dwa zespoły szkół, a nie tylko reformować tereny wiejskie. Należy 
również zwrócić uwagę na dodatki dyrektorskie.  Odnośnie tych trzech szkół, 
które są duże, jak się dzieli prace w grupach? W mieście pracuje się z dużą 
grupą ludzi, nauczyciel więcej się napracuje. Jest zakaz przyjmowania 
czterolatków do szkół, a gdyby Kuratorium nie mało nic przeciwko? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeśli  dziecko miałoby być przyjęte do 
grupy łączonej, to powiedziałbym nie. Natomiast jeśli chodzi on szkoły 
miejskie, dlaczego są trzy, ale mieszane, to już zajmowaliśmy się tym tematem. 
Była propozycja, żeby było jedno gimnazjum i dwie szkoły podstawowe. Była 
szkoła podstawowa w Kraśnicy i gimnazjum w Modrzewiu. Później to wszystko 
się zmieniło. Czy byłoby to dobre rozwiązanie patrząc na młodzież gimnazjalną 
i patrząc na jej zachowanie, to na pewno tak. Musimy przypilnować każdego 
roku nabory, zagrożenie jest, że rodzice zbyt późno się określą. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Składam wniosek aby Komisja miała wgląd 
do naboru do szkół.  
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Nabór został ogłoszony, jest na 
naszej stronie internetowej . Szkoły maja obowiązek przyjmować w ramach 
swojego obwodu. W ZSS nr 1, 2 i 3 został określona liczba dzieci urodzonych w 
obwodzie. Jeżeli będą  wolne miejsca, to dyrektorzy mogą je uzupełnić. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Jeśli chodzi o dodatkowy oddział w ZSS nr 
3 to Pan Burmistrz podjął decyzję. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- To nieprawda, wszyscy byliśmy 
na tej sesji. Wystąpiło kilka osób, było wystąpienie Pani Dyrektor. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  My nie głosowaliśmy. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Są szkoły promowane bardziej niż inne, chodzi o 
ZSS nr 1 w Opocznie oraz Szkołę Podstawowa w Bielowicach. 
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Proszę o fakty. Pewne osoby  twierdzą, 
że Dyrektorzy tych szkół maja większe dodatki, ale ZSS nr 1 jest większą szkołą 
niż szkoła w Woli Załężnej. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Zasady dodatku funkcyjnego 
określa uchwała Rady Miejskiej. 
Rafał  Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Ilu zastępców ma Dyrektor 
ZSS nr 1? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Czterech. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ilość zastępców zależy od liczby 
uczniów w danej szkole. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Dodatek motywacyjny ma 
tylko dwóch dyrektorów, żaden inny dyrektor nie ma dodatku motywacyjnego. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Zamykam dyskusję. 
 
 
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 11.00-14.45. 
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