
1 
 

PROTOKÓŁ NR 9/13 

z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 28 sierpnia 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 przyjęła porządek obrad  głosami:  za - 5 , przeciw - 0, wstrz. –0 . 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2013r. 

2.  Założenia organizacyjne i funkcjonowanie  oświaty na rok szkolny 

2013/2014. 

3. Realizacja budżetu Gminy w i półroczu 2013 roku – realizacja zadań  

inwestycyjnych. 

4. Sprawozdania z  realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku. 

5. Funkcjonowanie  świetlic wiejskich i placówek kultury – koszty 

utrzymania. 

6. Działalność Miejskiego Domu Kultury w Opocznie. 

7. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad.pkt.1.Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2013r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji  Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury  Nr 7/13 z dnia 24 czerwca 2013 roku, Nr 

8/13 z dnia 4 lipca 2013roku 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 protokołów.  

Wobec braku uwag Przewodnicząca  poddała pod głosowanie protokoły             

w wersji przedłożonej.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokoły Nr 7/13 z 

dnia 24 czerwca 2013 roku, Nr 8/13 z dnia 4 lipca 2013roku. 

Ad.pkt.2. Założenia organizacyjne i funkcjonowanie  oświaty na rok 

szkolny 2013/2014. 
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Janusz Plaskota - Kierownik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Omówił przedstawiony materiał./załącznik nr 3/.Poinformował o spotkaniu 

Dyrektorów szkół z Prezesem MPK w sprawie dowozu uczniów do szkół. Od 

września zostaje zapewniona opieka  w czasie dowozu. 

Ewa Róg - radna- Proszę powiedzieć, kto będzie sprawował opiekę                    

w autobusach szkolnych. 

Janusz Macierzyński - Z-ca Burmistrza Opoczna- Przewoźnik zdecydował się 

na jedna z firm ochroniarskich. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Czy sprawa dowozu dzieci         

z Bukowca Opoczyńskiego, Dęby i Kraśnicy została załatwiona? 

Janusz Macierzyński - Z-ca Burmistrza Opoczna- Wszystkie sprawy, które 

zostaną zgłoszone będą załatwione. Dzieci przewożone do Kraśnicy będą 

przewożone linia z Kruszewca. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Jaka trasa będzie ten autobus jechał? 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Koszt podręczników to kilkaset 

złotych, czy Państwo Dyrektorzy macie informacje, że niektórych rodziców nie 

stać na wyprawkę? 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy- Zawsze co roku przychodzi z ŁUW przychodzi 

dotacja na tzw. wyprawkę szkolną, miejmy nadzieję, że będzie to utrzymane. 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Społeczeństwo ubożeje, czy 

Państwo Dyrektorzy spotkali się z tym problemem w swoich placówkach? 

Janusz Plaskota - Kierownik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-         

W dniu dzisiejszym zostanie załatwiony problem wyprawki szkolnej, rodzice 

muszą złożyć deklaracje o nie przekroczeniu kryterium dochodów. 

Aneta Tokarska- Dyrektor ZSS nr 3 w Opocznie- Problem istnieje, ale rodzice 

są poinformowani z jakiej pomocy mogą skorzystać. 

Zbigniew Sobolewski- Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie- Jaka jest skala tego 

problemu , to my tego nie wiemy, rodzice nie przychodzą do nas. Podręczniki są 

drogie, wiemy że są wydania jednoroczne. W naszej szkole  prowadzimy 

kiermasz używanych książek. Spotkałem się z jednym przypadkiem, kiedy 

rodzic poprosił mnie o spłatę podręczników w ratach, oczywiście nie ma z tym 

problemu. Zwracam się z prośbą do Państwa o modyfikacje uchwały w sprawie 

dowozu uczniów. Celem tej uchwały było zatrzymanie dzieci na wsi, niestety 

nie sprawdziło się to. Dzieci dalej chodzą do Opoczna, ale nie będą miały 

zwrotu za bilety. Czy koszt dowozu dziecka z Libiszowa do Bukowca 

Opoczyńskiego jest tańszy, niż z Libiszowa do Opoczna? Społeczeństwo 

wybiera szkoły miejskie  i należy im w tym pomóc. 

Alicja Ziółkowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy- Proszę o dojazd 

dla dzieci z Buczku i Dęby, Panie Burmistrzu obiecał Pan dojazd przy trójce 

dzieci, a jest ich pięcioro w tym momencie. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Pani Dyrektor, czy te dzieci nie 

zgłosiły sie również do Poświętnego? 



3 
 

Alicja Ziółkowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy- Rodzice 

potwierdzili, że te dzieci przychodzą do nas.  

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Jeżeli sie to potwierdzi, to 

zabezpieczymy dojazd. 

Anna Idzik- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach- W sprawie 

uchwały o dojazdach, do mnie do szkoły chodzi dwoje dzieci spoza obwodu, 

jest to biedna rodzina, proszę aby te dzieci korzystały z darmowego przejazdu 

do szkoły. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Proszę Państwa Dyrektorów        

o zabieranie głosów. 

Ewa Róg- radna- Po wypowiedzi Pana Dyrektora  ZSS nr 1 w Opocznie i Pani 

Dyrektor z Kraśnicy, uważam, że jednej szkole robi sie z górki, a drugiej pod 

górkę nie zapewniając dowozu do szkoły. 

Bernarda Adamczyk- Dyrektor Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim- 

Dojazd dzieci z Kruszewca wydłuży sie do jednej godziny. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Proszę takie uwagi kierować do 

Prezesa MPK i Pana Naczelnika Oświaty. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Na Komisji Rolnictwa Pani Sołtys z Libiszowa 

mówiła, że dzieci z końca Libiszowa nie będą dowożone. 

Helena Kuśmierczyk- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie- Żadnej 

takiej informacji nie było. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Jeśli 

chodzi o dowozy, dziś możemy powiedzieć, że będzie bezpieczny dowóz 

uczniów do szkół. Złożyliśmy wniosek  o pozyskanie środków unijnych na 

zakup komputerów do szkół, został on zakwalifikowany, będą zakupione 

komputery do pięciu szkół. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Jeśli chodzi o zmianę uchwały 

dotyczącej dowozu dzieci do szkół, to mamy za sobą rok doświadczeń, czy 

Państwo zmienili zdanie tej kwestii? Rodzice zgłaszają sie do mnie, czy dalej 

będą płacić za dojazd do szkoły poza swój obwód. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Mieszkańcy Libiszowa, Sobawin i 

Międzyborza proszą o zmianę obwodu szkoły na ZSS nr 1 w Opocznie, 

zdziwiłem się, że nie ma takiego projektu uchwały w sierpniu. Rodzice zaczną 

płacić za bilety, a później  Rada wprowadzi zmianę uchwały i znów będzie 

zamieszanie. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Czy ograniczenie bezpłatnego dowozu 

w ramach  obwodu szkoły przyniosło zamierzone efekty, to jest podstawa do  

podejmowania decyzji. Czy to wpłynęło na decyzje rodziców i uczniów? 

Aneta Tokarska- Dyrektor ZSS nr 3 w Opocznie- Jeśli rodzic jest zdecydowany 

na daną szkołę to skieruje tam dziecko bez względu na koszty. 

Zbigniew Sobolewski- Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie- Ta uchwała nie 

przyniosła żadnych efektów, rodzice są rozgoryczeni. 
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Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Powinniśmy stabilizować sytuację, raz podjęta decyzja powinna być na stałe. 

Urszula Wiktorowicz- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach- Pojawiają 

sie problemy, kwestia zameldowania nie pokrywa sie z kwestią zamieszkania. 

Jeśli będą jakieś zmiany to proszę o sprecyzowanie tego zapisu.  

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Dzieci będzie coraz mniej,          

a rodzice wybierają szkołę ze względu na miejsce pracy. dojazd dzieci powinien 

być bezpłatny, tylko jeżeli zmniejszy sie liczba dzieci w szkołach wiejskich to, 

żeby nikt nie miał pretensji, że przyczyniliśmy sie do tego. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Problem obwodów i dojazdów 

Rada przedyskutowała  wielokrotnie, ale przedstawienie uchwały o zmianie 

obwodu na najbliższej sesji nie jest możliwe, temat nie byłby gruntownie 

przeanalizowany. Ja jestem zwolennikiem obecnych uchwał o dowozach            

i obwodach szkół.  

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Jaki koszt dojazdu  ponoszą 

dzieci dojeżdżające poza odwód szkoły? 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Dzieci płacą 50% ceny biletu 

autobusowego. Zmiana uchwały o dowozach wprowadzi bałagan, dzieci będą 

jeździły gdzie chciały, niekoniecznie do szkoły. Rodzice wybierając szkołę poza 

obwodem decydują sie na pokrycie kosztów dojazdu. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Pismo  w sprawie zmiany obwodu szkoły 

dla Libiszowa wpłynęło dwa miesiące temu, myślałem, że na tej sesji będzie ta 

uchwala podejmowana. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Jeżeli będzie zniesiona uchwała 

o dowozie do szkół, to nie ma sensu zmieniać uchwały o obwodach. Jeśli 

wprowadzimy bezpłatny dojazd dla dzieci z Libiszowa do ZSS Nr 1                   

w Opocznie, to nie chcę słyszeć, że przyczyniliśmy sie do likwidacji tej szkoły. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Proszę, aby ten temat był na sesji, aby 

zmienić uchwałę o dowozie uczniów do szkół. 

Ewa Róg- radna - Na tej sesji powinniśmy pochylić się nad zmianą tej uchwały, 

nie powinniśmy czekać do października. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Jeśli  rodzice wysyłają poza obwód, to powinni 

płacić za to. 

Marzena Stolarczyk- Dyrektor Gimnazjum w Wygnanowie- Jeśli Państwo 

zmienią  uchwałę o obwodach, to nie wiem co będzie z moja szkołą,  w tej 

chwili chodzą wszystkie dzieci z obwodu. 

Anna Idzik- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach-  Zmiana uchwały 

niczego nie zmieni, dzieci które chodzą do Opoczna nie wrócą  do naszej 

szkoły. 

Zbigniew Sobolewski- Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie- W tym roku w drugim 

naborze po wprowadzeniu uchwały o dowozach uczniów i obwodach rodzice po 

raz kolejny wybrali szkoły poza obwodem, nie zmusimy rodziców do wybrania 

danej szkoły. 
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Alicja Ziółkowska- Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kraśnicy- U nas są 

pojedyncze przypadki, kiedy dzieci chodzą do Opoczna. 

Zbigniew Sobolewski- Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie-  Czy powinniśmy iść   

w kierunku utrzymania szkół, czy w kierunku potrzeb społeczeństwa? Obwody 

to jest wyłącznie sprawa administracyjna, dzieci z Libiszowa powinny mieć 

bezpłatny dojazd do szkoły. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Zastanawiam się czy nie prościej jest 

zrobić korektę obwodów dotyczącą ZSS Nr 1 i ZSS Nr 3.  

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Czy obwody dostosowane są do zamieszkania 

dzieci, nie należy ciągle zmieniać obwodów. Jeżeli chodzi o dowóz to byłbym 

ostrożny, dzieci jeździłby gdzie by chciały.  Raz, że Gmina  straci na ucznia  2 

tysiące złotych, to jeszcze mamy dopłacać do dowozu? Zastanówmy sie nad 

zmianą obwodów, przeliczmy to. Na migracji uczniów miedzy szkołami 

wiejskimi  gmina nie traci nic. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Proszę mnie zrozumieć, ja mówię                

o reorganizacji szkół w Gminie Opoczno, ale tak naprawdę  przekazano trzy 

małe szkoły stowarzyszeniom. Powinna być współpraca między szkołami. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Jeżeli jest obwód, to powinni z niego korzystać,    

a jeśli  rodzice posyłają do innej szkoły to powinni płacić. 

Ewa Róg- radna- Rok temu było wypracowane dużo dobrych wniosków. 

Państwo przekonali nas, że rodzice dadzą dzieci do swoich obwodów. 

Przekazanie szkół do stowarzyszeń zostało wymuszone na Radzie.  

Ewa Bolarczyk -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu- Dajcie szansę 

nam wszystkim rozwijać się. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Nie da sie na dzisiejszej Komisji 

rozwiązać tematu, wróćmy do tego we wrześniu. 

Ewa Róg- radna- Co będzie z dowozem do szkół? 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Jeżeli  rodzice  z Libiszowa 

zdecydują, że dzieci będą do dojeżdżać do szkoły w Opocznie, to będą za to 

płacić. Sytuacja z Libiszowem powtarza sie po raz kolejny. 

Zbigniew Sobolewski- Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie-  Ta uchwała nie  musi 

być na danej sesji, może być zmieniona w późniejszym terminie. 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Nigdy tego nie rozstrzygniemy, 

sytuacja jest patowa. 

Ewa Róg- radna- Jeżeli dzieci z Buczku i Dęby pojadą do Kraśnicy, to kto za to 

płaci? 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Jeżeli chodzi o  dowożenie dzieci         

z Buczku i Dęby, to nie dokładalibyśmy do tego, subwencja pokrywałaby te 

koszty. Proponowałbym zmienić obwód dla ZSS nr 1 w Opocznie, żeby 

Libiszów miał zapewniony dojazd. W przypadku szkół miejskich należy 

zastanowić się nad korekta obwodów, ale w późniejszym terminie, ponieważ 

należy to przemyśleć. 
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Ewa Róg- radna- Ja przeliczyłam to i uważam, że subwencja nie zwróci kosztów 

dowozu. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Zamykam dyskusję w tym 

temacie. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Byłem w terenie, w niektórych 

placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego należy dopilnować kilku 

rzeczy, wykosić trawę, posprzątać plac wokół szkoły, proszę na to zwrócić 

uwagę. W niedziele o godzinie 8.45 na Pl. Kilińskiego odbędą się uroczystości 

związane z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. 

 

Ad. pkt.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.                

z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Na  dzień  30  czerwca dochody zostały 

wykonane w 50,66% co dało kwotę 46.529.170,42zł, natomiast wydatki w 

49,92%, co dało kwotę 45.090.893,57zł.  Z zestawienia tych dwóch kwot 

wynika, iż na dzień  30 czerwca wypracowana została nadwyżka budżetowa w 

wysokości 1.438.276,85zł, która została przeznaczona na spłatę rat 

kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów  i pożyczki, czyli rozchody.  

Rozchody  za I półrocze wyniosły 3.366.057,58zł, a więc były wyższe aniżeli 

nadwyżka budżetowa, dlatego też konieczne było zaciągnięcie  kredytu w 

rachunku bieżącym.  Stan  zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 

2013 r. wynosił 54.829.971,27zł./załącznik nr 4/. 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

za I półrocze 2013r. z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. 

 

Ad.pkt.4.Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2013r. 

Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 

Ludności- omówiła sprawozdanie/załącznik nr 5/.  

Ad.pkt.5 Funkcjonowanie świetlic wiejskich i placówek kultury. 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- omówiła przedstawione 

materiały./załącznik nr 6 /. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Jakie będą koszty  zasłonięcia 

dachu i założenia klimatyzacji na patio w MDK? 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- Klimatyzacja kosztowałaby 

ok 4 tysięcy, myślę że damy radę. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Jakie są zyski i straty? 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- Nie mamy strat, dotacja 

spada, ale my pozyskujemy środki z zewnątrz. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Jaka jest sytuacja finansowa       

w świetlicach? 
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Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- Na utrzymanie świetlic 

przeznaczamy ok. 400 tysięcy zł. Świetlice są bardzo potrzebne, zaspokajają 

potrzeby mieszkańców danej wsi. Na komisji rolnictwa podła propozycja, że 

część funduszu sołeckiego będzie przeznaczana na utrzymanie świetlic. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji-  Proszę o zapoznanie Radnych    

z projektami budowy  kolejnych świetlic, z kosztami ich utrzymania. 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Projekty takich uchwał powinny 

być z nami konsultowane. Po zatwierdzeniu projektu jest juz za późno na 

jakiekolwiek zmiany. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Mamy świadomość, ze budżet 

jest jaki jest i każdy projekt budowy nowej świetlicy powinien być przemyślany. 

Wiesław Wołkiewicz - radny- Wczoraj na Komisji rozmawialiśmy dość mocno, 

gdybyśmy wcześniej zaczęli tak myśleć zadłużenie byłoby mniejsze. Dużo 

miejscowości chce  nie świetlic, ale domów weselnych, muszą od tego odstąpić. 

Przykładem jest świetlica w Antoniówce, ten budynek kosztował 300 tysięcy 

złotych. Na rozbudowę remizy  w Kraszkowie nie wyrażam zgody, należy tam 

tylko dobudować sanitariaty. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- W Mroczkowie Gościnnym jest 

piękna świetlica i wystarczy dla dwóch miejscowości. 

Wiesław Wołkiewicz - radny- Na budownictwie parterowym można wiele 

zaoszczędzić, nie potrzebne są nam duże świetlice. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Ocena  przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

2013/14. 

Janusz Plaskota- Kierownik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Przedstawiłem Państwu materiał dotyczący remontów w placówkach 

oświatowych, część placówek przeprowadziła już remonty, a reszta nie. 

/załącznik nr 7/. 

Komisja głosami za-3, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie oceniła 

przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/14. 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a)zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2029. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8/. 

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

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy 

Opoczno na lata 2013-2029. 

b) zmiany  uchwały Nr XIII/112/11 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 28 

grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia  pomocy finansowej samorządowi 

Powiatu Opoczyńskiego,  

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 9/. 
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Komisja głosami za-5, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XIII/112/11 Rady miejskiej w 

Opocznie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia  pomocy 

finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego,  

 

c) przekazania  środków  finansowych dla Policji, 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 10/. 

Wiesław Wołkiewicz- radny-  Może pieniądze należy przkazać po odbiorze 

budynku. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Budynek  będzie przekazany juz pod 

koniec października. 

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

uchwały w sprawie przekazania  środków  finansowych dla Policji, 

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok, 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11/. 

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

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok, 

e) wyrażenia zgody  na odstąpienie od żądania  zwrotu  bonifikaty udzielonej od 

ceny sprzedaży  lokalu mieszkalnego, 

Stanisława Bednarzczyk- Naczelnik Wydziały Rolnictwa i Gospodarki 

Gruntami- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 12/. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Może przyjmiemy tę uchwałę do 

wiadomości? 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Jestem za tym aby pomóc tym ludziom.  

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Tam był zły zapis w akcie 

notarialnym, wpisano darowiznę, a nie nabycie tego domu. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Po nabyciu  tego domu , ci ludzie 

musieli spłacić hipotekę, wszystko jest udokumentowane. Możemy odstąpić od 

spłaty tej bonifikaty za zgoda  Rady. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Myślę, że wszelkie wątpliwości zostały rozwiane   

i możemy podjąć decyzję. 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od żądania  zwrotu  

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży  lokalu mieszkalnego, 

f) pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. Włodzimierza 

Perzyńskiego w  Opocznie na odcinku ul. Inowłodzkiej / nowy ślad/ do Placu 

Kilińskiego w Opocznie, 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- przedstawił projekt  uchwały /załącznik 

nr 13/. 

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

uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. 



9 
 

Włodzimierza Perzyńskiego w  Opocznie na odcinku ul. Inowłodzkiej            

/nowy ślad/ do Placu Kilińskiego w Opocznie, 

g) zmiany uchwały Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia  2011r.  w sprawie 

aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna, 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt  uchwały 

/załącznik nr 14/. 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia  

2011r.  w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta 

Opoczna, 

h) zaliczenia  do kategorii   dróg gminnych, pozbawionej kategorii drogi  

wojewódzkiej nr 726, ul. Inowłodzkiej w Opocznie - na odcinku, od ul. 

Kwiatowej do ul. Stanisława Moniuszki, 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt  uchwały 

/załącznik nr 15/. 

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

uchwały w sprawie zaliczenia  do kategorii   dróg gminnych, pozbawionej 

kategorii drogi  wojewódzkiej nr 726, ul. Inowłodzkiej w Opocznie - na 

odcinku, od ul. Kwiatowej do ul. Stanisława Moniuszki, 

i) wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Opoczno, 

Dominika Chybowska- Inspektor  w Wydziale GKMiOŚ- przedstawiła projekt 

uchwały / załącznik nr 16/. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Czy było robione rozliczenie, jak 

wyglądają wpłaty? 

Dominika Chybowska- Inspektor  w Wydziale GKMiOŚ- 26% jest wpłacone, 

niektóre osoby uzupełniają jeszcze deklaracje.  

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

uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno, 

j) rozpatrzenia skargi Pani  Marii Surmy z dnia 17 lipca 2013 r., 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt  uchwały 

/załącznik nr 17/. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- O jakich stratach i kosztach 

mówimy? 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału TI- W budowie tego ciepłociągu  Ci 

państwo maja swój udział w wysokości 20 tysięcy złotych, miesięczny koszt 



10 
 

ogrzewania wynosi 700 zł. straty ciepła to normalna rzecz, im bardziej ludzie 

oszczędzają na ogrzewaniu, tym większe są straty ciepła. 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani  Marii Surmy z dnia 17 lipca 

2013 r., 

k) rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 sierpnia 2013r.,  

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt  uchwały 

/załącznik nr 18/. 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 

sierpnia 2013r.,  

l) wystąpienia Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na rzecz 

przekształcenia drogi  krajowej nr 12 do  kategorii drogi ekspresowej S 12, 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt  uchwały 

/załącznik nr 19/. 

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

uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i 

Powiatów na rzecz przekształcenia drogi  krajowej nr 12 do  kategorii drogi 

ekspresowej S 12, 

 

ł) likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w miejscowości 

Bukowiec Opoczyński, 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt  uchwały 

/załącznik nr 20/. 

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

uchwały w sprawie likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Opocznie w miejscowości Bukowiec Opoczyński, 

 

m) zatwierdzenia taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, 

Janina Ziębicka - Księgowa PGK- przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 

21 /. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Państwo zdecydują, czy wprowadzimy 

teraz te uchwałę, czy później. 

Barbara Wacławiak - Przewodnicząca Komisji- Poprzez podwyżkę wody 

mieszkańcy ponoszą koszty inwestycji. 

Janina Ziębicka - Księgowa PGK- Wszyscy razem ponoszą koszty. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Rada pełni taką rolę, ma przedstawione 

nowe propozycje, jeśli ktoś udowodni PGK, że  koszty  są  nieuzasadnione, to 

PGK musi to skorygować. Jeżeli ktoś udowodni, że coś jest niezgodne, to 

korekty nie będzie. Na tej sesji niekoniecznie musimy podejmować tą uchwałę, 

możemy to zrobić na początku października. 
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Proszę Państwa, ustawodawca dał 

możliwość Radzie decyzji o odmowie podwyżki ceny wody, jednak to niczego 

nie zmienia ponieważ po terminie wyznaczonym przez ustawodawcę uchwała    

o zmianie taryf wchodzi w życie.  

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Nic się nie stanie jeśli tą uchwałę 

wprowadzimy na następnej sesji. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Czy ma Pan zastrzeżenia do 

kosztów przedstawionych przez firmę? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeśli miałbym jakieś zastrzeżenia to nie 

przedstawiałbym projektu tej uchwały. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Komisja Komunalna nie 

omawiała tego. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Wprowadźmy tę uchwałę w 

październiku. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Dziś otrzymałam pismo od 

Dyrektora Szpitala Rejonowego w Opocznie z prośbą o zakup sprzętu 

medycznego o wartości 300 tysięcy złotych. Proponuję aby przekazać to pismo 

Panu Burmistrzowi.  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o przekazanie pisma 

otrzymanego od Dyrektora Szpitala Rejonowego w Opocznie do Burmistrza 

Opoczna.  

Komisja głosami za- 3, przeciw- 1, wstrz.- 0, pozytywnie zaopiniowała wniosek 

o przekazanie pisma otrzymanego od Dyrektora Szpitala Rejonowego w 

Opocznie do Burmistrza Opoczna. 

Ad. pkt. 8 Zapytania i wolne wnioski. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Jest problem ze studzienką kanalizacyjną.  

Mieczysław Wojciechowski- radny- Kiedy będzie uruchomiony fundusz 

sołecki? Chodzi mi o drogę w Kruszewcu, jest do naprawy. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Fundusz sołecki jest już uruchomiony. 

Pan Piekarski zajmuje się już naprawą tej drogi. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Wystąpił bym z apelem do Premiera RP., 

aby wygospodarował więcej pieniędzy na prace interwencyjne. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Zadaniem tym zajmuje się PUP w 

Opocznie.  

Mieczysław Wojciechowski - radny-  Dlaczego jest tak mała liczba 

pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez Burmistrza? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Zatrudniamy tylu ludzi ilu 

potrzebujemy. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Kto ma sprzątać przystanki na wsiach? 
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Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji-  To świadczy o mieszkańcach.  

Wiesław Wołkiewicz- radny- Na przystankach śmieci młodzież.  

Mieczysław Wojciechowski- radny- Nikt się nie przyzna do śmiecenia. Jedyne 

co ludzi nakłoni do sprzątania to pieniądze.  

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Kiedy śmieci staną się towarem to znikną. Prosił 

bym aby skierować część pracowników interwencyjnych na tereny wiejskie.  

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Mieszkańcy wsi wraz z sołtysem 

powinni przeznaczyć część funduszu sołeckiego na utrzymanie czystości na wsi. 

Przystanki na wsiach są często dewastowane a koszty naprawy są bardzo duże.  

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Edukacja dotycząca segregacji 

śmieci jest bardzo słaba, wszędzie są porozrzucane plastikowe butelki. 

Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Koło ZPC nr.3 pasy na przejściu 

są niewidoczne. Proszę zwrócić uwagę na przejścia, aby były widoczne przed 

rozpoczęciem roku szkolnego.  

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczą zakończyła posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 10.00-14.25 

                                        

                                       Przewodnicząca Komisji Zdrowia,            

                                       Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury                                                                        

                                        Barbara Wacławiak 

 

Protokołowała:                                                            

Bogumiła Kucharska 
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