
PROTOKÓŁ 
z łączonego posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury  
NR 6/14 

oraz Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
NR 6/14 

w dniu 24 czerwca 2014r.  
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji 
Oświaty oraz Marek Sijer – Przewodniczący Komisji Rodziny.   
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  

 
Przewodniczący komisji przedstawili, a komisja przyjęła porządek obrad głosami: 
K. Rodziny za – 5, przeciw – 0, wstrz. - 0. 
K. Oświaty za – 7, przeciw – 0, wstrz. - 0. 
 
Marek Sijer – Przewodniczący – zgłosił wniosek, aby temat: „Potrzeby Gminy                          
w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja mieszkaniowa                 
w Gminie Opoczno.” omówić przed uchwałami. Radni głosowali następująco:  
K. Rodziny za – 5, przeciw – 0, wstrz. - 0. 
K. Oświaty za – 7, przeciw – 0, wstrz. - 0. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w maju 2014r. 
2. Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym gminy 

Opoczno za rok 2013.  
3. Wykonanie budżetu gminy za 2013 rok. 
4. Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. 

Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno.  
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
6. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Wszystkie załączniki znajdują się w teczce z protokołami z posiedzeń Komisji                  
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.  
 
Adn. 1.  

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w maju 2014r. 
 

Przewodniczący Komisji poinformowali, że protokół z posiedzenia Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 5/14 z dnia 5 maja 2014r. oraz protokół            
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 5/14 z dnia           
7 maja 2014r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj 
były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.  
Przewodniczący zapytali, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.   
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddali pod głosowanie protokoły w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja Rodziny głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
Nr 5/14 z dnia 5 maja 2014r.  

Komisja Oświaty głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
Nr 5/14 z dnia 7 maja 2014r.  
 
Adn. 2.  

Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym 
gminy Opoczno za rok 2013.  
 
A. Miejski Dom Kultury w Opocznie. 

 
Bożena Dąbrowska - Księgowa MDK – przedstawiła wykonanie budżetu MDK                  
/ załącznik do protokołu z sesji /. 

Komisja Rodziny głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu MDK.   

Komisja Oświaty głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu MDK.   
 

B. Muzeum Regionalne w Opocznie. 
 

Tomasz Łuczkowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie – przedstawił 
wykonanie budżetu MR / załącznik do protokołu z sesji /. 

Komisja Rodziny głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu MR.   

Komisja Oświaty głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu MR.   
 

C. Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie. 
 

Zofia Konecka – p.o. Dyrektora – przedstawiła wykonanie budżetu MBP / załącznik 
do protokołu z sesji /. 

Komisja Rodziny głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu MBP.   

Komisja Oświaty głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu MBP.   
 

D. Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.  
 

Grzegorz Adamczyk – p.o. Dyrektora  – przedstawił wykonanie budżetu KP                        
/ załącznik do protokołu z sesji /. 

Komisja Rodziny głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu KP.   

Komisja Oświaty głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu KP.   
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Adn. 3.  
Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2013. 
 
A. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie.  

 
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. – przedstawiła sprawozdanie                              
/ załącznik nr 2a do protokołu/ . 

Komisja Rodziny  przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Spółki 
ZGM za rok 2013.  

Komisja Oświaty przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Spółki 
ZGM za rok 2013.  
 

B. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie. 
 
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – przedstawił sprawozdanie / załącznik                  
nr 2b do protokołu/ . 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Chciałem zapytać o wydłużenie kursów 
autobusów do Kruszewca. W miesiącu kwietniu otrzymałem pismo, że nie możecie 
tego zrobić, bo nowe zezwolenie będzie obowiązywało od lipca.  
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – Zostało to uwzględnione i będziemy to 
realizować. Wystąpiliśmy o wydłużenie tego kursu.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Obydwu kursów?  
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – Chyba tak, sprawdzę.  
Ewa Róg – radna – Chciałam zapytać, czy te wydłużone kursy są na pewno 
przemyślane, żeby za chwilę nie okazało się, że są nierentowne. Jeśli będą 
nierentowne to postawię wniosek o likwidację tych kursów.  
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – Uzyskanie zezwolenia nie jest takie łatwe. 
Łatwiej jest zlikwidować, czy skrócić kurs, niż ubiegać się o utworzenie kursu.  
Ewa Róg – radna – Mieliśmy już uruchomienie busa do Przychodni. Okazało się,             
że jeździła tylko jedna osoba.  
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – Skupmy się na sprawozdaniu. Tę dyskusję 
przełóżmy.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – To na kiedy to temat? Na sesję nie, bo nie 
można przedłużać. Na komisji nie, bo nie teraz czas na to. Jestem ciągle pomijany. 
Marek Sijer – Przewodniczący - Są wolne wnioski.  

Komisja Rodziny  przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Spółki 
MPK za rok 2013.  

Komisja Oświaty  przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Spółki 
MPK za rok 2013.  
 

C. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie. 
 

Jacek Pacan - Prezes PGK Sp. z o.o. – przedstawił sprawozdanie / załącznik                
nr 2c do protokołu/ . 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Zwracam się z prośbą, aby zwrócić uwagę na 
studzienki kanalizacyjne na Osiedlu Kolejowym /na wysokości ul. Skłodowskiej 4, 6/. 
Bartłomiej Firkowski – radny – Chciałem zwrócić uwagę na wyniki finansowe: 
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wywóz nieczystości płynnych 107, koszt własny 145, składowisko odpadów: 858 
koszt własny 907. Skąd te straty? Z czego one wynikają?  
Jacek Pacan - Prezes PGK Sp. z o.o. – Składowisko odpadów to działalność 
problematyczna. Odpady musimy wozić do instalacji sanitarnych.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Z jakich środków pokrywacie straty? 
Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o. - Spółka rozlicza się na całości. Na całości 
mamy zysk.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Co robicie, żeby strat nie było? Nie można jednych 
obciążać, bo jest strata na innej działalności. 
Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o. - Staramy się zostać regionalną instalacją. 
Cen wody nie można mieszać z wywozem nieczystości. To inne koszty.  

Komisja Rodziny przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Spółki 
PGK za rok 2013.  

Komisja Oświaty przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Spółki 
PGK za rok 2013.  

 
Adn. 4.  

Wykonanie budżetu gminy za 2013 rok. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła wykonanie budżetu / załącznik                        
do protokołu z sesji /. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o budżecie Gminy Opoczno jest pozytywna               
/ załącznik do protokołu z sesji /.  
Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczącej – Jak wygląda zadłużenie ZSSS Nr 1 
wobec ZUS? Dyrektor nie chce udzielić mi konkretnej odpowiedzi. Wewnętrzne 
kontrole, audyt nie wykazały nieprawidłowości. Domagam się wiedzy na ten temat. 
Chcę dokładnie wiedzieć, jaki jest dług i jakie są odsetki.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Moje pytanie dotyczy Uchwały Składu Orzekającego 
Nr II/94/2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania                
z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok – na str. 3 czytamy: „Analiza dokumentów 
wykazała jednak rozbieżności miedzy danymi liczbowymi zawartymi w części 
opisowej, a przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi. (…). Ponadto Rada 
Miejska w Opocznie winna zastanowić się nad celowością funkcjonowania zakładu 
budżetowego /Kryta Pływalnia „Opoczyńska fala”. Wobec powiększającego się 
ujemnego stanu środków obrotowych netto (…).” Czy błędy dotyczące sprawozdań 
finansowych nie powodują zakamuflowanych zadłużeń? To błąd zamierzony,                   
czy w wyniku zmiany oprogramowania? Na Komisji Rozwoju Budżetowego, Handlu   
i Usług zgłaszałem wniosek o nie udzielanie żadnych zwolnień i ulg podatkowych,              
a mamy wykaz umorzeń. Karygodne jest to, co się dzieje z budżetem gminy.  
Barbara Bak – Skarbnik – Mówiłam na poprzedniej Komisji - to błędy pisarskie. 
Ogółem kwoty są zgodne. Ukryte zostały paragrafy w Exel-u. Może Pan sprawdzić, 
kwoty się zgadzają.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Moja odpowiedź nie będzie 
satysfakcjonująca. Dopóki nie ma ostatecznego wyroku sądowego nie można mówić          
o winie. Na każde z pism otrzymał Pan odpowiedź Dyrektora szkoły. W pierwszym 
piśmie uzasadniał swój tok myślenia i podał podstawy prawne. Jest spór między 
interpretacjami prawnymi szkoły i ZUS. ZSS Nr 1 nigdy nie posiadał długu i nie 
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występował o dodatkowe środki. Te środki - 17% za wysługę lat – były inwestowane 
w majątek szkoły. Dyrektor nie jest w stanie odpowiedzieć, jakie będą skutki, jeśli 
ZSS Nr 1 nie wygra sporu. To zjawisko występowało w okresie 2001-2009. Po 
kontroli audytu w roku 2009 zostało wskazane jako nieprawidłowość i Dyrektor zaczął 
odprowadzać składki. Jeśli spór będzie niekorzystny to wdrożona zostanie procedura 
ustalenia kwoty. Odpowiednie organa będą musiały wrócić i przeanalizować 
wynagrodzenia. Pewnie spór nie zostanie rozstrzygnięty w pierwszej instancji.  
Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczącej – Dyrektor Sobolewski uważa, że ma 
rację, że nie odprowadzał składek do ZUS-u, a inni Dyrektorzy, którzy odprowadzali 
składki marnowali pieniądze? Wiemy, że to przegrana sprawa. Są marnowane duże 
publiczne pieniądze, bo nie są spłacane odsetki od długu wygenerowanego przez            
ZSS Nr 1. Musimy bezzwłocznie zająć się tą sprawą.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Wstrzymałbym się od 
ferowania wyroków. Ja wierzę, że rozstrzygnięcie będzie podjęte zgodnie z literą 
prawa. Wyliczenia nie dokona Dyrektor, a ZUS. To on określi wysokość kwoty,                 
o której zwrot będzie występował. Nie wiem, czy spłata odsetek nie zostanie 
zawieszona do czasu rozstrzygnięcia sporu. Ta sprawa może trwać nawet kilka lat.             
Z rozmów z Dyrektorem wynikało, że były placówki, które też tak interpretowały 
prawo, jak on. Skorzystali na tym nauczyciele, bo mieli wyższe emerytury.  
Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczącej – Odsetki nie są zawieszone, a narastają. 
To są 4 mln zł. To marnowanie publicznych pieniędzy. Należy jak najszybciej zająć 
się tą sprawą. Nie można mówić, że będziemy czekać na rozstrzygnięcie Sądu. Jeśli 
toczy się sprawa przeciw ZSS Nr 1 to bardzo poważna sprawa.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nikt nie próbuje 
bagatelizować tematu, ale chcemy wiedzieć oficjalnie od Sądu, kto ma rację. Tym 
bardziej, że Dyrektor dokonał analizy dlaczego można było nie płacić. Są eksperci              
i niech się wypowiedzą.  
Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczącej – Nie chcę ferować wyroków. Jako 
Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty chciałbym wiedzieć, jaki jest dług                         
i odsetki.  
Barbara Bąk – Skarbnik - Protokół ZUS określi kwoty, przynajmniej główne.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca  - Odsetki są zawieszone do momentu 
ogłoszenia wyroku.  
Andrzej Kacprzak – radny – Kto założył sprawę – ZUS czy szkoła? 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Z tego co wiem odwołała się 
szkoła.  
Andrzej Kacprzak – radny – ZUS nie założył sprawy.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego - W miarę pomyślnie 
zakończyła się realizacja budżetu, a o szczegółach można dyskutować szeroko. 
Zapytam o dział 756 – w stosunku do planu pierwotnego nie wykonaliśmy ok. 2 mln 
zł. Planowaliśmy 39 mln zł, a wykonaliśmy 37 mln zł. Czy planujemy za dużo,               
czy mamy nieszczelny system w ściągalności? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Ten dział to udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych. Podatek od osób fizycznych – plan zmniejszono o kwotę 500 
tys. zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów z tego tytułu             
(tę kwotę planu otrzymujemy z Ministerstwa Finansów). Podatek od osób prawnych – 
planowany był 500 tys. zł., zmniejszenie o 140 tys. zł., plan po zmianie 360 tys. zł, 
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który nie został zrealizowany. Świadczy to o sytuacji finansowej firm z naszego 
rejonu. Wpłaty z opłaty skarbowej planujemy na podstawie lat ubiegłych. Rozdział 
756 18 to wpływy z innych opłat lokalnych np. za śmieci. Pierwsza przymiarka była 
taka, że opłaty będziemy pobierać również od osób prowadzących działalność 
gospodarczą. Plan był na 2 mln zł. Potem zostały podjęte uchwały w sprawie poboru 
opłat śmieciowych i zbieraliśmy tylko od osób fizycznych. W związku z tym należało 
zmniejszyć plan. Po zmianach plan wykonaliśmy w 100%. Podatek od nieruchomości 
od osób prawnych – planu nie wykonano na kwotę ok. 900 000 – od osób prawnych. 
Cały czas mamy problem z OPTEX-em - należność główna rośnie. Podatek od 
środków transportowych – wykonanie ponad 100%.  

 
Komisja Rodziny przyjęła do wiadomości wykonanie budżetu Gminy za 2013 

rok.   
Komisja Oświaty przyjęła do wiadomości wykonanie budżetu Gminy za 2013 

rok.   
 
Adn. 5.  

Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. 
Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno.  
 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                  
i Ochrony Środowiska - przedstawił informację / załącznik nr 3a do protokołu/. 
Stanisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. - przedstawiła informację / załącznik 
nr 3b do protokołu/.  

Komisja Rodziny przyjęła do wiadomości informację na temat potrzeb Gminy 
w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja mieszkaniowa                  
w Gminie Opoczno.  
 
Adn. 6.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję – zaopiniowanie uchwał w sprawach:  
 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Opoczno za 2013 rok. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 4                                   
do protokołu/. 

Komisja Rodziny głosami: za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 2 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Oświaty głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 

b) absolutorium dla Burmistrza Opoczna. 
Na sesję – Komisje nie omawiały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 

c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu/. 
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Komisja Rodziny głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

Komisja Oświaty głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

 
d) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7                                    
do protokołu/.  
W tytule i dalej w tekście będzie liczba mnoga – „zaciągnięcia pożyczek” i nie 
będziemy określać kwoty, a pisać „do kwoty”.  

Komisja Rodziny głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Oświaty głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

 
e) udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8                           
do protokołu/. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Jaki to odcinek? 
Barbara Bąk – Skarbnik - Ok. 600 metrów. 

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

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

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno                                
na lata 2014 – 2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9                          
do protokołu/. 

Komisja Rodziny głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

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

g) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2014 rok. 
Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10                          
do protokołu/. 
Przyszła informacja o zmianie kwot dotacji celowych, będą zatem zmiany.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Ponawiam prośbę z Komisji RGBHiU o zestawienie 
inwestycji, na które zostały wydane środki z nadwyżki budżetowej za rok 2013.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Otrzyma Pan odpowiedź.  

Komisja Rodziny głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Oświaty głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
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h) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie                
z dnia   24 marca 2010r. w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie                    
z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie. 

Grzegorz Adamczyk – p.o. Dyrektora – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 11 
do protokołu/. 

Komisja Rodziny głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Oświaty głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

 
i) wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu/. 

Komisja Rodziny głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Oświaty głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części 
miasta Opoczno. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu/. 
Uchwała jest próbą zablokowania ulokowania w Opocznie turbiny farmy wiatrowej. 
Procedura rozpoczęła się w kwietniu, kiedy wpłynął wniosek w tej sprawie.  
Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczącej – Skutkiem wybudowania elektrowni 
wiatrowej będzie to, że nie będzie można wybudować na tym terenie budynku 
mieszkalnego, ani zakładu produkcyjnego.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Zabudowa zagrodowa może być zlokalizowana w promieniu ok. 400 metrów.  
Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczącej – Czy nie jest za późno na zablokowanie 
inwestycji? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Jesteśmy w trakcie procedury ustalenia warunków zabudowy. Projekt decyzji jest 
pozytywny, bo nie mamy podstaw do odmowy. 

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

Komisja Oświaty głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

 
k) zmiany uchwały Nr XVII/138/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań                              
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno”. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu/. 
Proszę, aby Komisje wypowiedziały się w temacie elektrowni wiatrowych.  
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Ewa Róg – radna – Na łączonym posiedzeniu Komisji Komunalnej i Budżetowej radni 
dali Naczelnikowi przyzwolenie, aby na sesję przygotował stosowny materiał, aby nie 
wpuścić na teren naszej Gminy wiatraków.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – Ja jestem zwolennikiem 
energii odnawialnej. Problem tylko gdzie zlokalizować takie inwestycje.  
Określenie odległości to inna sprawa, ale żeby nie blokować. Mamy dużo terenów 
niezabudowanych, zapuszczonych. Ja nie wstrzymywałbym się przed czymś takim.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Nawet 
jeśli Rada Miejska podejmie negatywną decyzję to nie ma to wpływu na decyzję                    
o warunkach zabudowy. Decyzje administracyjne wykraczają poza decyzje Rady. 
Rada może jedynie poprzez plan wpływać na lokalizację.  
Marek Sijer – Przewodniczący – Proponuję, aby projekt uchwały przyjąć do 
wiadomości.  
Komisja Rodziny: za – 5, przeciw – 0, wstrz. - 0 
Komisja Oświaty: za – 5, przeciw – 0, wstrz. - 0 
 

Komisja Rodziny przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
Komisja Oświaty przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
l) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, 
Bukowiec Op., Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stużno. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 15 do protokołu/. 

Komisja Rodziny głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Oświaty głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 

m) przystąpienia do realizacji projektu pn.”PWP – Adaptacja i wdrożenie             
we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej                          
im. Armii Krajowej w Ogonowicach”. 

Barbara Rek – Dyrektor Zespołu Szkół w Ogonowicach – przedstawiła projekt 
uchwały/ załącznik nr 16 do protokołu/. 
To projekt na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych w dwóch blokach – 
humanistycznym i z przedmiotów matematyczno-fizycznych. Oprócz tego jest nauka 
jęz. angielskiego i zajęcia animacyjne. Zajęcia będą dla uczniów zdolnych                            
i wymagających wsparcia. OGS to otwarte szkoły całodzienne. Po lekcjach odbywają 
się zajęcia pozalekcyjne. Program wymaga od nas elastyczności, żeby zajęcia były 
ciekawe, zabawowe, badawcze, mają nauczyć uczyć się i pomóc odrobić pracę 
domową. Na zakończenie programu odbędzie się piknik integracyjny.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca - Przez jaki okres będzie trwał projekt i czy po 
jego zakończeniu jesteśmy do czegoś zobligowani? 
Barbara Rek – Dyrektor Zespołu Szkół w Ogonowicach – Program trwa od 1 kwietnia 
2014r. do 30 czerwca 2015 roku. Dla Gminy nie ma żadnego dalszego ciągu. 
Bartłomiej Firkowski – radny - Na program jest dofinansowanie z Unii Europejskiej? 
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Barbara Rek – Dyrektor Zespołu Szkół w Ogonowicach – Program jest finansowany               
z Urzędu Marszałkowskiego z EFS. To jedyny projekt, który nie wymaga dalszego 
ciągu, nie wymaga żadnej kontynuacji.  
Bartłomiej Firkowski – radny - Wszystkie projekty unijne mają obowiązek wdrażania 
ideologii gender. To złe dla naszej polskości. Bez skreślenia zapisów o gender 
sprzeciwiam się temu działaniu. 
Barbara Rek – Dyrektor Zespołu Szkół w Ogonowicach – Umowa partnerska nie 
zawiera zapisów o gender. Szkoły, które odwiedziliśmy, to szkoły katolickie. Proszę 
się nie obawiać, żadnych elementów gender w Szkole w Ogonowicach nie będzie. To 
zajęcia stricte dydaktyczne.  
Marek Sijer – Przewodniczący – Jaki jest wkład Gminy? Ile jest tygodniowo godzin 
zajęć? Jakie jest wynagrodzenie nauczyciela za 1 godz.?  
Barbara Rek – Dyrektor Zespołu Szkół w Ogonowicach – Wkład Gminy niepieniężny 
to ponad 114 tys. zł. Wynagrodzenie nauczyciela to ok. 60 zł brutto za godzinę.                  
Na 1 nauczyciela przypadają 4 godziny tygodniowo.  
Andrzej Kacprzak – radny - To zwykłe „korki”. 
Barbara Rek – Dyrektor Zespołu Szkół w Ogonowicach – Można tak odebrać. 
Uczniowie niechętnie korzystają z zajęć lekcyjnych. Wierzę w pomysłowość 
nauczycieli.  
Marek Sijer – Przewodniczący – Kwota 114 tys. zł jest w całości przeznaczona                  
na wynagrodzenia dla nauczycieli? 
Barbara Rek – Dyrektor Zespołu Szkół w Ogonowicach – Wynagrodzenie nauczycieli 
finansowane jest z pozostałej kwoty. Łączna kwota projektu to ponad 763 tys. zł.  
Wkład Gminy to pokrycie kosztów wynajmu, energii i sprzątania pomieszczeń.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna -  Dyrektor nie powiedział,            
że beneficjentem bezpośrednim nie jest Szkoła, a Stowarzyszenie Proref z Kielc, które 
jest liderem projektu i szukało partnerów w Polsce. Tak więc to inna struktura, to nie 
Gmina pozyskuje środki unijne. Stowarzyszenie uzyskało środki na realizację projektu 
na szerokim terenie, bo szkół jest więcej.  
Barbara Rek – Dyrektor Zespołu Szkół w Ogonowicach – W Powiecie Opoczyńskim 
w projekcie biorą udział 2 szkoły - Żarnów i Ogonowice.  
Bartłomiej Firkowski – radny - Trzeba wychodzić w kierunku uczniów, by więcej 
wiedzy docierało do nich, nie tylko z komputera. Zagospodarowanie czasu wolnego 
jest bardzo ważne dla rozwoju dziecka. Nawet jeśli Gmina poniesie koszty                          
w wys. 114 tys. zł to niedużo.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna -  Kwota 114 tys. zł.                         
to zaangażowanie niepieniężne Gminy. Zostało tak wycenione korzystanie z obiektu. 
Czy będzie projekt realizowany, czy nie, to i tak będą koszty eksploatacyjne. 
Dodatkowych środków na ten projekt Gmina nie będzie przeznaczać.  
Ewa Róg – radna – Projekt jest realizowany od 1 kwietnia. Co się stanie, jeśli uchwała 
nie zostanie podjęta na sesji? Zostaną wyciągnięte z tego tytułu konsekwencje? 
Mogliśmy otrzymać materiały dużo wcześniej.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna - Pani Dyrektor nie działała 
samowolnie. Kiedy otrzymała propozycję przyszła do Burmistrza i otrzymała pełne 
przyzwolenie na działanie. Dopiero przed 2 tygodniami dotarły projekty od 
Stowarzyszenia do Pani Dyrektor i od razu zostały przekazane do Gminy.                         
W przypadku nie podjęcia uchwały problem będzie miało Stowarzyszenie.  
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Jarosław Jurowski – radny – Spieramy się o pomysł Pani Dyrektor. Powinniśmy jej 
podziękować. 
Krzysztof Gross – radny – Popieram inicjatywę Pani Dyrektor, tym bardziej że nie 
dajemy na to pieniędzy.  
Ewa Róg – radna – Myśli Pan, że jak nie zostanie podjęta uchwała to żadnych 
konsekwencji nie będzie? Będą. Powiedział Pan, że Pani Dyrektor otrzymała projekt 
uchwały od Stowarzyszenia 2 tygodnie temu. Może chcieli uzupełnić lukę i wybrali 
Ogonowice?  
Barbara Rek – Dyrektor Zespołu Szkół w Ogonowicach – Ja się napracowałam                    
i zaowocowało to takim projektem. Byłoby mi bardzo przykro, gdyby Państwo 
zaprotestowali. Działałam tylko z uwagi na uczniów.  

Komisja Rodziny głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Oświaty głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 

n) zatwierdzenia Porozumienia – umowy partnerskiej regulującej współpracę 
przy realizacji projektu pn.”PWP – Adaptacja i wdrożenie we współpracy 
ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Ogonowicach”. 

Barbara Rek – Dyrektor Zespołu Szkół w Ogonowicach – przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 17 do protokołu /. 
W kwietniu została zawarta umowa partnerska, określająca zadania lidera, obowiązki 
uczestników projektu, odpowiedzialność, organy wewnętrzne, pełnomocnictwa dla 
liderów itd. 

Komisja Rodziny głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Oświaty głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przerwa 
Po przerwie 
 

o) zmiany statutu Gminy Opoczno. 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 18 do protokołu/. 
Na innych Komisjach padały propozycje, aby wykreślić zapis o Stowarzyszeniach. 
Wnioskodawcy też zgłaszają chęć kompromisu.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca  - Inicjatywa społeczna – tak,                                
ale stowarzyszenia – nie. Jestem za wykreśleniem zapisu dotyczącego stowarzyszeń.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Ja również przygotowałem projekt uchwały dotyczącej 
zmian w statucie. Nie wiedziałem, że równolegle idzie projekt uchwały                         
Grupy Inicjatywnej. To projekty zbieżne.  
 
Marek Sijer – Przewodniczący i Barbara Wacławiak - Przewodnicząca – zgłosili 
wniosek, aby wykreślić z projektu uchwały zapis o Stowarzyszeniu.  
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Komisja Rodziny głosowała wniosek następująco: za – 6, przeciw – 0,                 
wstrz. – 0. 

Komisja Oświaty głosowała wniosek następująco: za – 6, przeciw – 0,                     
wstrz. – 1. 
 

Komisja Rodziny głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie 
zaopiniowała, wraz z wnioskiem,  projekt uchwały.  

Komisja Oświaty głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie 
zaopiniowała, wraz z wnioskiem,  projekt uchwały.  
 
Adn. 7.  

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Bartłomiej Firkowski – radny – poinformował radnych o złożonych przez siebie na 
ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej trzech projektach uchwał: 
- stanowisko wyrażające sprzeciw wobec propozycji wdrażania programów ideologii 
gender do systemu edukacyjnego i wychowawczego; 
- uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Opoczno; 
- uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi             
z tytułu urodzenia dziecka. 
Projekty w/w uchwał stanowią załącznik nr 19 do protokołu.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Zastępca Kierownika OPS zgłaszał do mnie, 
żeby poinformować o tym, że funkcjonuje Karta Rodziny Wielodzietnej. Do tej pory 
zgłosiło się 50 osób.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Co z uchwałą o dietach sołtysów? 
Projekt uchwały został zdjęty z programu sesji, miał zostać dopracowany, co dalej? 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Brak było zainteresowania, bo sołtysi wyszli. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Inaczej zrozumiałem. 
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – Na sesję lub po sesji proszę             
o następujące informację: 
- energia na 3 „Orlikach” – ile gdzie konkretnie, 
- wykonanie budżetu we wszystkich klubach sportowych (nie ma nawet jednego 
UKS), 
- ile kosztowało boisko na ul. Wałowej i z jakich środków, 
- środki na szkoły – tylko jedna szkoła w 100% wydatkowała środki, jeśli w małej 
szkole nie została wydana kwota 4 tys. zł to mogłaby zostać przeznaczona na opał, 
- nie zgadzają się dane plan i wykonanie we wszystkich szkołach. 
Barbara Bak – Skarbnik - W budżecie Gminy też jest dział oświaty 801. Na stronie 65 
jest cały plan finansowy danej jednostki (nie tylko dział 801, ale też inne). 
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – Punkt przedszkolny                     
w Bielowicach – ile uczęszcza do niego dzieci? 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna - W tej chwili jest jeden oddział 
liczący 25 dzieci.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – Zwróćmy uwagę na zakup 
energii elektrycznej i zakup wody – ok. 800 zł na 25 dzieci. Porównajmy np.                              
z Przedszkolem Nr 8.  
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Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna - Tam jest zakup energii                    
w szkole podstawowej i przedszkolu. Trzeba przeanalizować, jak zaksięgowano.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – Jeden oddział w Bielowicach 
zużywa tyle, co całe przedszkole w Opocznie.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna - Nie ma fakturowania zakupu 
energii na punkt przedszkolny, a tylko na przedszkole.  
Anna Jaźwiec – Kierownik GZOPO – W ubiegłym roku Dyrektorzy określali poziom 
energii elektrycznej do planu. Od tego roku jest ustalony podział %-towy i tym %              
rozliczane.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – Rozliczenie w Zespołach 
Szkół to rozliczenie każdej szkoły. Powinno być ustalone, czy bierzemy pod uwagę 
liczbę dzieci, czy powierzchnię szkoły. Powinniśmy się raczej kierować liczbą dzieci.  
Zakup materiałów i środków czystości w oddziale przedszkolnym w Bielowicach na 
25 dzieci jest bardzo wysokie – wszystkie „0” otrzymały 1.488 zł, a tu jeden oddział 
otrzymał 12 tys. zł. Na pomoce dydaktyczne w Bielowicach - kwota 5.500 zł, 
wszystkie „0” – kwota 293 zł.  Na materiały rzeczowe - wszystkie oddziały „0” 
przedszkolne otrzymały kwotę 10 tys. zł., a tu jeden oddział otrzymał ponad 27 tys. zł.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Punkt przedszkolny ma swoje dochody, oddziały 
przedszkolne nie mają.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna - Punkt przedszkolny jest                 
na 9 godz., a oddziały przedszkolne na 5 godz.  
Anna Jaźwiec – Kierownik GZOPO – W punkcie przedszkolnym w Bielowicach 
rodzice opłacają ponad 5 godzin i z tego są realizowane zakupy. W oddziałach „0” 
takich dochodów nie ma.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – W przedszkolach nie mają 
takich środków na pomoce dydaktyczne. Wydatki rzeczowe w Bielowicach są wyższe, 
jak gdzieś indziej. Wiele niejasności wynika z rozliczeń szkół, zakup odbywa się             
na szkołę, a zaksięgowanie na przedszkole.  
Anna Jaźwiec – Kierownik GZOPO – Co do materiałów biurowych i środków 
czystości - za 2014r. wydatki będą bardziej przejrzyste poprzez %-owe wskaźniki. 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Wskaźniki %-we już zostały 
wprowadzone? 
Anna Jaźwiec – Kierownik GZOPO – Tak, już na sesję majową.  
 
Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczącej – Zgłaszam wniosek, aby wszystkie 
sesje Rady Miejskiej odbywały się na terenie miasta Opoczno.  

Radni głosowali wniosek następująco: za – 5, przeciw – 1, wstrz. – 0. 
 

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Dlaczego sesja odbędzie się w Kraśnicy? 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - W okresie letnim na patio MDK nie da 
się wytrzymać i dlatego Przewodniczący wybrał Kraśnicę.  
Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczącej – Warunki na sali widowiskowej MDK są 
nie gorsze, niż w Kraśnicy. Przenosząc sesję poza miasto pomniejszamy rangę sesji.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Nie od dziś borykamy się z tym 
problemem. Najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie patio z kawiarnią.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Sala widowiskowa też nie jest najlepsza. 
Jestem za połączeniem patio i kawiarni.  
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Radny Grzegorz Wołąkiewicz – Proszę o wyliczenie, do czasu sesji, ile wpływa 
środków z wynajmu kawiarni w Miejskim Domu Kultury.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Przegłosujmy wniosek, aby sesje odbywały się                         
w Opocznie, a wybór miejsca zostawmy urzędnikom.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Czy można spowodować, aby na sesję przybył 
ktoś z Rady Nadzorczej MPK? Mój spór z MPK trwa już pół roku.  
Marek Sijer – radny – Stowarzyszenie Opoczno Sport Teem zorganizowało bieg 
podczas Dni Opoczna - jakie koszty poniosło Stowarzyszanie, na co została wydana 
kwota 5 tys. zł /w rozbiciu/, przekazana przez Burmistrza. Proszę o odpowiedź                         
na piśmie.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Radny Wojciechowski nie ma 
przekonania do interpretacji Prezesa MPK. Trzeba poprosić Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej o spotkanie i rozmowę.  
 
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji  zakończono posiedzenie.  
 
 
Godz. rozpoczęcia posiedzenia 9.00, godz. zakończenia posiedzenia 13.30 
 
 
 
 

                    Przewodnicząca Komisji  
                                  Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury   

 
Barbara Wacławiak  

 
 
 

              Przewodniczący Komisji  
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

 
Marek Sijer 

 
Protokołowała 
 
Bogumiła Kędziora  
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