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PROTOKÓŁ NR 3/13 
z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
w dniu 20 marca 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 przedstawiła porządek obrad i poddała pod głosowanie. 
Komisja głosami za - 4, przeciw - 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
wniosek. 

Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2013r. 
2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w 2012 roku –ocena. 

3. Bezrobocie w Gminie Opoczno. 
4. P. Poż. w placówkach oświatowych i kultury. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.pkt.1. 
   Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i grudniu 2013r. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji  Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury   Nr 1/13 z dnia 25stycznia 2013r.i Nr 2/13 z dnia 
28 lutego 2013 roku były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak 
również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.  
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
Wobec braku uwag Przewodnicząca  poddała pod głosowanie protokoły             
w wersji przedłożonej.  
Komisja głosami: za – 4,przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokoły  Nr 1/13 z 
dnia 25 stycznia 2013r. i Nr 2/13 z dnia 28 lutego 2013 rok. 

Ad.pkt.3.  
Bezrobocie w Gminie Opoczno. 
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 Małgorzata Pawlak - Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – W końcu grudnia 
2012r. w PUP w Opocznie zarejestrowanych było 5.430 osób. PUP  realizuje 
zadania przeciwdziałające skutkom bezrobocia poprzez pośrednictwo pracy, 
giełdy pracy, poradnictwo zawodowe, informację zawodową, indywidualny plan 
działania, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia.  W ramach 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki  Urząd Pracy realizował projekty: „Lepsze Jutro” Pod działanie 6.1.3      
o wartości 2.019.429zł, „Szansa” Działanie 7.3 dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym o wartości 46.495zł. PUP podpisał 96 umów             
o refundowanie kosztów wynagrodzenia dla 221 zatrudnionych osób 
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych  /załącznik nr 3/. 
Barbara  Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Czy nowe sklepy zatrudniły 
osoby, które przeszły przeszkolenie n a kasie fiskalnej? 
Małgorzata Pawlak - Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie –  Jeżeli chodzi o 
szkolenia, to były realizowane  na podstawie potrzeb pracodawców, dlatego tez 
szkoliliśmy na kasach fiskalnych. My kierujemy te osoby, ale to pracodawca 
wybiera. Efektywność wyniosła 50%.Jeśli chodzi o formę szkoleń , efekty nie są 
od zaraz. Nawet trwa to przez cały rok. Osoby te poszukują  pracy. Pracodawcy 
wcześniej zgłaszali nam swoje zapotrzebowania. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Na Komisji Rodziny postawiłem wniosek o 
apel Rady Miejskiej do Premiera Donalda Tuska, aby  za pracę 20 godzin 
tygodniowo dostać  zasiłek  stały dla bezrobotnych. Okazuje się, że nie wszyscy 
maja pracę. Chce prosić komisję o poparcie. 
Barbara  Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Przez jaki czas wypłacany jest 
zasiłek dla bezrobotnych? 
Małgorzata Pawlak - Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – Przez 6 miesięcy. 

Ad.pkt.2.  
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 
roku –ocena 
 Edyta  Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła Realizację  Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2012roku./załącznik nr 4/. 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła 
Realizację  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 



3 

 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 
2012roku. 

Ad.pkt.4  
P.Poż w placówkach oświatowych i kultury. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-a Burmistrza Opoczna- Jeśli chodzi o sprawy P. Poż. 
w jednostkach kultury, to obowiązek ten spoczywa na Dyrektorach tych 
jednostek, wszystkie sprawy prowadzone są na bieżąco./załącznik nr 5/. 
Tomasz  Łuczkowski- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie- Mamy 
coroczne kontrole  i spełniamy wszystkie normy przeciwpożarowe.  

Ad. pkt.5. 
 Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. 
Edyta Krzysztofik- Kierownik ZSS i OL- przedstawiła projekt uchwały. 
/załącznik nr 6/. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Opocznie. 

Ad. pkt. 8.  
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2012 rok, w tym sport i kultura fizyczna. 

Edyta  Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi za 2012 rok, w tym sport i kultura fizyczna. 

/załącznik nr 6/. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Ile w tym roku zaplanowano na stypendia 
dla sportowców? 
Edyta Krzysztofik- Kierownik ZSSiOL- Pięć tysięcy. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Czy będzie odrzucona oferta? 
Edyta Krzysztofik- Kierownik ZSSiOL- Ta kwota będzie podzielona. 
Rafał Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Kwota 5 tysięcy jest na 
wszystkie osoby? 
Edyta Krzysztofik- Kierownik ZSSiOL- Stypendia są przyznawane za 
osiągnięcia w nauce oraz wyniki sportowe. 
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Rafał Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Jest jeden uczeń opoczyńskiej 
szkoły, Mistrz Polski w boksie, jest uczniem II klasy gimnazjum.  Chłopak  
trenuje w klubie w Łodzi, dojazdy dużo kosztują. Uważam, że wysoki wynik 
zobowiązuje do tego, aby zrefundować dojazd na treningi temu chłopakowi. Czy 
można to zrobić? Na początku kariery już mu się podcina skrzydła. Czy nie 
zasługuje na szczególne traktowanie? Każdy, kto jest zarejestrowany w 
opoczyńskich klubach ma prawo do stypendium, a inni nie. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Szukamy rozwiązań jak to 
zrobić. Jeżeli w ubiegłym roku został mistrzem  Polski, to powinniśmy mieć 
wcześniej , aby zmienić regulamin. 
Barbara Bąk- Skarbinik Gminy- Dlaczego klub nie  stara się o pieniądze dla 
tego zawodnika? 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Wniosek złożyła mama tego 
chłopca, dziwie się , że klub nie złożył tego wniosku w Łodzi. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Powinien zostać objęty opieką 
Związku Bokserskiego. Pieniędzy można szukać także u sponsorów. Zgodnie z 
aktualnie obowiązującym prawem nie ma możliwości  finansowania tego 
człowieka. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Skoro jest w klubie w Łodzi to tam 
powinien składać wniosek o stypendium. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Zastanówmy się , jak w 
przyszłości rozwiązać ten problem, jeśli wpiszemy do regulaminu, że 
stypendium należy się osobie zameldowanej w Opocznie, to będziemy mieli 
tych wniosków bardzo dużo, niektórzy tylko po to się zameldują. 
Rafał Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Jest to początek kariery, może 
ten chłopak zostać mistrzem świata. Jeśli mu nie pomożemy to może 
negatywnie o nas mówić. Wnioskowałbym, aby przyznać nagrodę finansową. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Chłopak ten powinien być 
objęty opieką Związku Bokserskiego. Wniosek może przedstawić Pan Radny na 
sesji, można zrobić zbiórkę pieniędzy. Można przedstawić sytuację przez  nasze 
media w celu uzyskania sponsora. Wymagane jest zaangażowanie całego 
środowiska. 
Rafał Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Będę składał wniosek, żeby 
przyznać mu kwotę pokrywająca dojazdy do klubu sportowego dom Łodzi, 
uzasadniam to tym, że jest on uczniem naszej szkoły. 
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Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  w Tm roku wpłynęło 6 
wniosków, 5 osób się kwalifikuje. Uchwała została opublikowana w tamtym 
roku. Rok temu nie wpłynął żaden wniosek. 
Rafał Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Może paść zarzut, ze Gmina nie 
chciała pomóc w karierze. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Nie mogą Radni i Burmistrz 
działać pod wpływem presji, albo prawo pozwala albo nie.  Są w Polsce w 
różnych szkołach klasy sportowe, szkoły są z internatami, nie musiałby 
dojeżdżać. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Ja odebrałem słowa Rafała, że mogą paść opinie, 
że Burmistrz nie chciał dać. Chłopak doszedł bardzo daleko, w tak młodym 
wieku. Gdyby była możliwość zmiany w regulaminie, to powinniśmy wesprzeć 
tego chłopaka, aby reprezentował nasza gminę. 
Robert Kowalski- Dyrektor Krytej Pływalni-  Radni mogą reprezentować tego 
chłopca i znaleźć mu sponsorów. 
Rafał Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Być może uda się znaleźć 
sponsora. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Była propozycja od Pana 
burmistrz, aby przyznać statuetki za osiągnięcia sportowe, rodzice nie sa tym 
zainteresowani. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Myślę, że sponsor to bardzo 
dobry pomysł. 
 
Ad.pkt.9 
 Informacja z działalności Komendy Powiatowej PSP w Opocznie oraz 
jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za 2012 rok. 
Edyta  Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła informację z działalności Komendy Powiatowej PSP  w 
Opocznie oraz jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za 2012. /załącznik nr 7/  
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Niektóre budynki są własnością 
OSP, a inne Gminy, ponoszenie kosztów utrzymania budynków powinno być 
podzielone na OSP i Gminę. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik ZSSiOL- Gmina pokazuje koszty utrzymania 
OSP. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Czy mogą prowadzić działalność 
gospodarczą?  
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Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Mogą, ale zyski musza być przeznaczone na 
cele własne. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Które budynki są własnością OSP? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik ZSSiOL- W Wygnanowie i Kraszkowie. 
Komisja głosami za-6, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie oceniła działalność 
Komendy Powiatowej PSP w Opocznie oraz jednostek OSP z terenu Gminy 
Opoczno za 2012 rok. 
 

Ad.pkt.12 
Czystość i porządek w Gminie Opoczno. 
Stanisław Miązek- Naczelnik GKM i OŚ- Omówił informacje na temat 
czystości i porządku w Gminie Opoczno /załącznik nr 8/. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Kiedy będziemy mogli się spodziewać wiat 
przystankowych? 
Stanisław Miązek- Naczelnik GKM i OŚ- W kwietniu. 
Komisja głosami za-5, przeciw-0, wstrz.-1 pozytywnie oceniła czystość           
i porządek w Gminie Opoczno. 

Ad. pkt. 13. 

• zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały. 
/załącznik nr 9/. 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013. 

• zmiany Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 
stycznia 2012r. w sprawie : ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego gminy Opoczno – Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. 

Robert Kowalski- Dyrektor Krytej Pływalni- przedstawił projekt uchwały. 
/załącznik nr 10/ . 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy Opoczno – Kryta Pływalnia 
„Opoczyńska Fala”. 
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• wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 
Gminy Opoczno na rok 2014 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały. 
/załącznik nr 11/. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Rozmawiałem z Panią z KGW  w sprawie 
funduszu sołeckiego, powiedziałem jej , że musimy w tym roku oszczędzać i 
tego funduszu może nie być. Ludzie zrozumieją także taka decyzję. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Jest zarzut, że KGW zakupują z funduszu 
sołeckiego Wyposażenie do kuchni w świetlicy, ale przecież wyposażenie to jest 
niezbędne przy organizacji wesel i przyjęć komunijnych. W pełni popieram, że 
nie powinno organizować się pewnych imprez z funduszu sołeckiego. W sporcie 
było podobnie, po prostu zakazano pewnych zakupów. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  MDK też ma środki 
przeznaczone na KGW, wszystkie zakupy robi MDK, a dalej przekazuje do 
KGW. 
Rafał Kądziela- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Priorytetem powinno być 
utrzymanie świetlic wiejskich i ich funkcjonowania z funduszu sołeckiego.  
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Trzeba uświadomić społeczeństwu na wsi, że 
fundusz sołecki powinni wykorzystywać odpowiedni sposób. Proszę                   
o informację  na sesję, ile z budżetu MDK przeznaczone jest na Koła Gospodyń 
Wiejskich? 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Fundusz sołecki powstał po to, 
aby wspierać potrzeby danej miejscowości typu- naprawa dróg dojazdowych lub 
wyczyszczenie rowów. Zakup naczyń mija się z celem. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Jutro będzie Komisja Rolnictwa, będą obecni 
sołtysi, powinien być  nakreślony pewien kierunek, aby te wydatki były zasadne. 
Komisja głosami: za-3, przeciw-0, wstrz.-2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 
 

• zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i  Funduszy Europejskich-
Projekt tej uchwały jest owocem dyskusji, która pojawiła się na sesji i 
komisjach. Burmistrz powiedział, że będziemy szukali innych oszczędności, 
jedną z nich jest dodatek mieszkaniowy. Dodatek mieszkaniowy zapewnia Karta 
Nauczyciela, a jego wysokość uchwala Rada Miejska, nie mamy prawa 
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zlikwidować, ale mamy prawo zmniejszyć. Przyniosłoby to 280 tys. 
Oszczędności.  Mamy nakazane ustalenie treści uchwał z Związkami 
Zawodowymi, w tym miejscu dziękuje za trudne rozmowy i dyskusję. 
Stanowisko Związków Zawodowych było negatywne, na drugim spotkaniu nie 
doszło do porozumienia , dziś przedstawili ostateczne stanowisko, nie doszliśmy 
do porozumienia. Związki Zawodowe nie wyrażają zgody na zmniejszenie 
dodatku do symbolicznej złotówki, przystają na zmniejszenie  o połowę.  
Zaprosiłem Państwa na dzisiejsze spotkanie, aby zaprezentowali swoje 
stanowisko i wyrazili opinię. /załącznik nr 12/. 
 Wojciech Grochulski- Związki Zawodowe- Zostałem  upoważniony, aby 
zaprezentować stanowisko Związków. W naszym przekonaniu próba 
uzasadnienia, mówiąc, ze jest nieuzasadniony jest nie do przyjęcia. Dyskusje 
negocjacyjne były niełatwe, stawiano nas pod ścianą, albo przyjmiemy 
proponowaną wysokość dodatków mieszkaniowych, albo będą likwidowane 
szkoły. Żadne inne propozycje nie padły ze strony Gminy. Strona Związków 
Zawodowych zaproponowała zmniejszenie pułapu dodatku mieszkaniowego do 
poziomu szkół prowadzonych przez administrację rządową. W taki sposób 
zaoszczędzone  pieniądze musiałyby być przeznaczone  na podwyżki obsługi w 
szkołach, nie mieli podwyżek od dwóch lat. Stoimy na stanowisku, aby 
zmniejszyć o 60% dodatek mieszkaniowy.  
Mieczysław Wojciechowski- radny- Jakie stanowisko Państwo zajmujecie w 
sprawie  przekształcenia trzech szkół? 
Wojciech Grochulski- Związki Zawodowe- Jeśli otrzymamy konkretne projekty 
uchwał, to będziemy pracować, a teraz możemy tylko dyskutować , ale po co 
jeśli nie znamy szczegółów. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Dyskusja była na spotkaniu w 
MDK, teraz wracamy do dodatku mieszkaniowego. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Jakie są konsekwencje prawne, jeżeli nie 
dojdziecie do kompromisu z Gminą? Użył Pan sformułowania, ze stawiano was 
pod ścianą? 
Wojciech Grochulski- Związki Zawodowe- Może nie było to wprost 
powiedziane, ale tak zrozumieliśmy. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Jeżeli zostaną zaoszczędzone pieniądze, to nie 
będzie likwidacji szkół? Trzynastka i dodatki , wiem że to są duże wydatki. 
Wojciech Grochulski- Związki Zawodowe- Jeżeli Rada podejmie uchwałę, to  
my będziemy protestować u Wojewody. Dlaczego mamy szukać oszczędności 
tylko w oświacie, powinny być także w innych spółkach gminnych. Jeżeli 
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dodatek mieszkaniowy ma być zmniejszony, to my zgadzamy się do poziomu 
rządowego z jednoznacznym przeznaczeniem. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Nie tylko w oświacie oszczędzamy, nie 
mieliśmy podwyżek od trzech lat. Przedstawiliśmy Państwu średnie 
wynagrodzenie w poszczególnych jednostkach. 
Wojciech Grochulski- Związki Zawodowe- Materiał nie był taki, jakiego 
oczekiwaliśmy, nie było informacji o najniższym i najwyższym wynagrodzeniu. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i  Funduszy Europejskich- 
Staraliśmy się jak najlepiej w obiektywny sposób przedstawić wszystkie 
stanowiska. Nie mogę zgodzić się z tym, że ja byłem tą strona dyktującą, nie 
było próby szantażu, że będzie likwidacja szkół. Dyskutowaliśmy nad 
stanowiskiem i uzasadnieniem tego stanowiska, nie ma potrzeby dyskutować o 
oszczędnościach we wszystkich spółkach. Mówimy o oświacie, o dodatku 
mieszkaniowym, starałem się zawężać do spraw merytorycznych. Stanowisko 
prawne zostanie przedstawione przed sesją. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Obecnie Burmistrz prowadzi 
działania, których celem jest podwyżka wynagrodzeń dla obsługi w szkołach. 
Tutaj nie wiązałbym w ogóle uchwały o dodatku mieszkaniowym z podwyżką 
dla pracowników. Pieniądze pozostałyby w oświacie na realizacje zadań 
oświatowych. Cieszę się , że strona związkowa otwarcie się wypowiada               
i przedstawia swoje stanowisko.  
 
Przewodnicząca Komisji ogłosiła 5 minut przerwy. 
Po przerwie. 

Komisja głosami : za-2, przeciw-0, wstrz.-4 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego 
przyznawania i wypłacania. 
 

• zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej uchwałą 
Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 roku 
oraz uchwałą Nr XXV/227/12 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie 
przedmiotu działania   i ustalenia składów osobowych komisji stałych 
Rady Miejskiej w Opocznie. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 13/. 
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Komisja przyj ęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej uchwałą Nr 
IV/27/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 roku oraz 
uchwałą Nr XXV/227/12 z dnia 30 listopada 2012roku w sprawie 
przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 
Miejskiej w Opocznie. 

d) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 31 stycznia 
2013r. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały. 
/załącznik nr 14/. 
Komisja głosami za-6, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie  zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z 
dnia 31 stycznia 2013r. 

• rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 5 lutego 
2013r. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  przedstawił projekt uchwały. 
/załącznik nr 15/. 
Komisja głosami za-6, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie  zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z 
dnia 5 lutego 2013r. 

• rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 12 lutego 
2013r. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  przedstawił projekt uchwały. 
/załącznik nr 16/. 
Komisja głosami za-6, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie  zaopiniowała  
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza 
Podlewskich z dnia 12 lutego 2013r. 

• rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Limanowskiego 34 w 
Opocznie. 

 Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt 
uchwały. 
/załącznik nr 17/. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Czy my jako gmina powinniśmy 
dawać mieszkania? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Ten budynek zawali się, 
ludzie nie  będą mieli gdzie mieszkać. 
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Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Jest to mieszkanie prywatne, 
powinni o nie dbać i odpowiadać za nie. 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Tam mamy do czynienia z 
patologią. 
Ewa Róg-  radna-  Co z tymi ludźmi, zostaną na ulicy? Ludzie z listy 
oczekujących na mieszkanie powinni być pierwsi. Czy gmina może przejąć ten 
teren? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Jest tam kilku 
współwłaścicieli, trudna sprawa do sprostowania. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Właściciele odpowiadają za 
budynek. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Gmina powinna zapewnić 
mieszkanie. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Ktoś sobie organizuje 
mieszkanie poza kolejnością. 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Gdzie dostaną te lokale? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ – Na ulicy Szpitalnej i na 
Sobieskiego.  
Komisja głosami za-6, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie  zaopiniowała  
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy 
ul. Limanowskiego 34 w Opocznie. 
 

• wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia 
stawki za pojemnik. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały. 
/załącznik nr 18/. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Dlaczego jest 16 zł. miesięcznie 
od osoby, a powyżej 5 osób 48zł. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Mówimy o  punkcie 3.  
Ewa Róg – radna-  Zwiększyłabym stawki za niesegregowane odpady, jeśli 
będzie duża kwota, to zmusi ludzi di segregacji. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Przed blokami są kosze nie 
zamykane, Ida dzieci ze szkoły i wrzucają butelki plastikowe do dużego 
pojemnika. Ja bym nie podnosiła, kosze osiedlowe nie są ogrodzone, nie chcę 
żeby ktoś dodatkowo mnie karał. Ta cena jest już wysoka. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Jeśli są dwie osoby to cena 
wzrośnie tylko 1 zł więcej, powyżej  5 osób 24złote, jest to opłata prorodzinna. 
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Ewa Róg – radna-  Mieszkańcy bloku na ulicy Staromiejskiej ogrodzili kontener 
na odpady, każdy ma klucze, ludzie z domków rodzinnych już nie podrzucają. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Czy trzeba wymówić umowę z PGK? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Tak. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Nie zmieniałbym podanych stawek. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedtem było od 
mieszkańca podane. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Jak rozumieć 120l. na miesiąc? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Właściciel danej 
miejscowości składa deklarację, ile pojemników potrzebuje miesięcznie. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Są różne interpretacje, jeśli chodzi o 
sprawę rozwiązania umowy, ostatnio ukazała się interpretacja, że wszystkie 
umowy tracą moc.   
Ewa Róg – radna-  Osoby starsze będą płaciły po 8zł, a powyżej 5 osób 24 zł?  
Jest to niesprawiedliwe. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Nie ma idealnego 
rozwiązania.  
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Ja ma dla Państwa rozwiązanie, jeśli jest 
jedna osoba w  gospodarstwie, to może dołączyć się do innego gospodarstwa i 
będą płacić jedna stawkę. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Ten przypadek, którym Pan 
Wojciechowski mówi może narazić tę osobę na nieprzyjemności. Straż Miejska 
może sprawdzać na podstawie deklaracji , nie można omijać przepisów. Ilość 
śmieci nie jest proporcjonalna z ilością osób. Im liczniejsza rodzina , tym śmieci 
mniej. Są zaproponowane mniejsze stawki dla rodzin wieloosobowych. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Burmistrz w tym temacie ma rację, że im więcej 
osób tym mniej śmieci. 
Ewa Róg – radna-  Ile pojemników otrzyma jedna osoba, a ile trzy osoby? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- 60 litrów na jedna osobę. 
Komisja głosami za-5, przeciw-0, wstrz-1 pozytywnie zaopiniowała  projekt 
uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i 
ustalenia stawki za pojemnik. 

• regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno, 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały. 
/załącznik nr 19/. 
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Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie  zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Opoczno. 

 

• terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie   
a. odpadami komunalnymi, 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 20/. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Czy osoba, która złoży deklarację, 
otrzyma książeczkę wpłat? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Byłoby to dobre 
rozwiązanie. 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie  zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały. 
/załącznik nr 21/. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Czy za pojemniki będą osobne opłaty? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- W tej stawce jest to 
wliczone. 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie  zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 
 

• uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok  2013. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały. 
/załącznik nr 22/. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Czy zmieni się coś, jeśli chodzi o odbiór 
zwierząt padłych?  Brakuje zapisu o sterylizacji psów, przy kotach jest zapisane. 
Nie należy ludzi zmuszać, ale zachęcać. Sterylizację można zrobić przy 
szczepieniu. Ubyłoby bezdomnych psów. 
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Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Ile psów przybywa po każdym 
czwartku? Czy są inne obszary, gdzie przybywa psów? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Psy zostawiane są na 
targowisku, ul. Ogrodowej, ul. Przemysłowej i blisko schroniska. 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Ile psów po czwartku? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Średnio 5 psów. W tej chwili 
sterylizujemy psy w schronisku i usypiamy ślepe mioty. Odbiorem padłych 
zwierząt zajmuje się Pan Gawin, ma podpisana umowę z gminą. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Na koniec grudnia było 65 psów, jaki jest 
stan na teraz? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Na wczoraj było 74 psów. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Odeszliśmy od opłat za psy, w 
blokach mieli po jednym, a teraz po kilka. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Jeśli pies jest zaszczepiony, 
to właściciel nie płaci podatku. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Skoro nie możemy czopować psów, to  
powinniśmy iść pod sejm z pieskami. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Niedługo będzie zakaz 
sterylizacji. 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Był przypadek schwytania 
agresywnego psa, okazało się że jest potrzebny  psycholog, który zażyczył sobie 
250 zł. 
Ewa Róg – radna-  Ludzie sami dokarmiają te psy i koty. 
 
Komisja pozytywnie  zaopiniowała:za-6, przeciw -0, wstrz-0, wniosek 
radnego Grzegorza Wołąkiewicza , aby w w/w uchwale w §10.1 dopisać , że  
Gmina finansuje także sterylizację i kastrację psów. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Opoczno na rok 2013. 
 

• zmiany Uchwały Nr XXX/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                
28  stycznia 2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości   
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady  
Miejskiej w Opocznie.  
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Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały. 
/załącznik nr 23/ 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/28/11 Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia  28  stycznia 2011 w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania i wysokości  diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
dla radnych Rady  Miejskiej w Opocznie.  
 

Ad.pkt.6 
Zapytania i wolne wnioski. 

Ewa Róg – radna-  Na Pl. Kościuszki śmieci odbierane są w czwartek, kiedy jest 
targ, proszę o zmianę harmonogramu, można to zrobić to w godzinach 
popołudniowych. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przekażę to firmie. 
Ewa Róg – radna-  Powinno być więcej koszy na mieście. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Zmieniamy w tej chwili 
kosze na nowe. 
Ewa Róg – radna- Przekazuje prośbę od ludzi starszych o ustawienie ławeczek 
od szpitala do cmentarza. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Tam jest problem , są wąskie 
chodniki. 
Ewa Róg – radna- Bardzo proszę o chodniki  Panie Burmistrzu. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Czy będzie autobus dowożący dzieci          
z Kruszewca Kolonii do Libiszowa? Czy będzie na sesji druga uchwała               
o całkowitym zniesieniu dodatku mieszkaniowego? 
Ewa Róg – radna- Czy Związki Zawodowe Nauczycieli dostają pieniądze od 
gminy? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Jeśli chodzi o dowóz uczniów, 
to będzie to sukcesywnie wykonywane. Nie będzie drugiej uchwały o zniesieniu 
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, Burmistrz podtrzymuje stanowisko 
przedstawione w projekcie uchwały. Gmina finansuje pełny etat pracownika 
ZNP i 7 godzin tygodniowo dla  NZZS Solidarność. Gmina płaci z budżetu 
szkół zgodnie z ustawą o  związkach zawodowych. Trzeci związek – Związek 
Nauczycieli  RP ma 24 członków, nie maja przedstawiciela etatowego. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Na ulicy Targowej jest zakaz 
parkowania po jednej stronie, obok sklep pobiera opłaty za parking, ludzie nie 
maja gdzie zaparkować samochodu. 



16 

 

 Ewa Róg – radna- Jeśli chodzi o ul. Targowa, to duże samochody tam 
parkowały, nie było widoczności i dlatego jest zakaz parkowania. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Jeśli parkomaty są na               
Pl. Kościuszki to powinny być także na ul. Targowej. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Zapoznam się z sytuacją. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Straż Miejska długo nie mogła 
zrobić tam porządku z parkowaniem, nie wprowadzajmy chaosu. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Nie wiem, jak to jest dokładnie, 
kilka dni temu mi o tym powiedziano.   
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Na bieżąco byłem w tym temacie. 
Nie można wyobrazić sobie krótkiego zatrzymywania przy targowisku na 
wąskiej ulicy. Straż miejska wykonała dobrze swa pracę. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Kiedy będzie uchwała na temat 
prowadzenia szkół przez stowarzyszenia? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Na dzień dzisiejszy 
obowiązuje uchwała o likwidacji szkół, nie mamy  partnera do  prowadzenia 
szkół społecznych. Do 30 maja ma być podjęta uchwała  w sprawie likwidacji, 
albo o przekazaniu do  prowadzenia stowarzyszeniu. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 9.00-13.30. 

 

 

                                                                   Przewodnicząca Komisji Zdrowia,            
                                                                    Opieki Społecznej, 

                                                                  Oświaty, Kultury 
                                                                         
                                                                                    Barbara Wacławiak 
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