
                                                   Protokół nr 8/2014 

 

 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  

z dnia 26.08.2014 r.  

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Rafał Kądziela  – Wiceprzewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników  Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 

1.Przyjęcie Protokołów z czerwca i lipca 2014 r. 

2. Założenie organizacyjne i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny 2014/2015. 

3. Realizacja budżetu Gminy  I półroczu 2014 roku- realizacja zadań inwestycyjnych. 

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2014 r. w 
rozbiciu na poszczególne organizacje. 

5. Funkcjonowanie świetlic wiejskich i placówek kultury-koszt utrzymania. 

6. Działalność Miejskiego Domu Kultury w Opocznie. 

7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

8.Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.1 

Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2014 r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji 7/2014 są do wglądu 

Wobec braku uwag Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie protokoły z czerwca i lipca   

Komisja głosami za-5, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła protokoły z czerwca i lipca. 

 

 

 

 



Ad.2  

Założenie organizacyjne i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny 2014/2015 

Janusz Plaskota- Przedstawił sprawozdanie z przygotowania placówek oświatowych  na rok 
2014/2015. 

Informacja stanowi załącznik nr 3. Przeprowadzono kontrole obiektów, przyjęto protokoły  
przygotowania do nowego roku szkolnego. Wszystkie placówki są przygotowane. 
Przeprowadzone były remonty . Informacje przekazaliśmy do Sanepidu.  

Janusz Macierzyński-zastępca burmistrza-uzupełnił: Pan kierownik skupił się pod kontem 
remontów. Podjęto decyzję w ważnej sprawie jakim jest pójcie 6-latków o szkół. Nastąpiła 
fala wniosków rodziców do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z prośbą o 
sprawdzenie dojrzałości szkolnej. Dwudziestu siedmioro dzieci uzyskało informacje o 
odroczeniu pójścia do szkoły , decyzja zapadła, że nie wszystkie dzieci są jeszcze gotowe na 
to. Został uruchomiony dodatkowy oddział 5-latków uruchomiony został w Przedszkolu nr 4, 
była grupa jedenaścioro dzieci w Zespole Szkół Samorządowych nr 3, oraz grupa trzynastu 
dzieci 5-letnich w Zespole Szkół Samorządowych nr 1. W miesiącach wakacyjnych 
przeprowadzone były działania dotyczące zadania przyznania bezpłatnych podręczników dla 
uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Szkoły miły wybór podręcznika inne niż 
wybrane przez MEN opracowało pod warunkiem, że te podręczniki będą bezpłatne Zdarzyło 
się tak w szkole w Bielowicach. Pani dyrektor weszła w kontakt z wydawnictwem „Nowa 
Era”. Wyprawka w postaci bezpłatnych podręczników dotyczyć będzie uczniów klas 
pierwszych  i szóstych szkół podstawowych oraz uczniów klas trzecich szkół 
ponadgimnazjalnych posiadających na członka rodziny niskie dochody. Policja 
przeprowadziła kontrole pod względem oznakowania. Obyło się spotkanie przedstawicieli 
MPK z dyrektorami szkół, dotycząca dowozu uczniów. Została podjęta decyzja o przyznaniu 
pięciu godzin zajęć  na świetlicy. Gmina zapobiegła wykluczeniu społecznemu i na ten cel 
przekazano piętnaście komputerów, które zostaną przekazane do Bukowca Opoczyńskiego. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma dziękuję 
bardzo. Jest to punkt, który musimy przegłosować 

Komisja głosami za-4, przeciw-0, wstrz.-1 komisja pozytywnie przyjęła założenia 

Ad.3 

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2014 roku- realizacja zadań inwestycyjnych. 

Dołączone jest również sprawozdania finansowe z Miejskiej Biblioteki Publicznej, oraz z 
Muzeum Regionalnego w Opocznie. 

Barbara Bąk -Skarbnik-przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu  I półroczu 2014 r. 
Sprawozdanie  zawarta jest w załączniku nr 4. Powiedziała, że środki lokowane są na 
lokatach . realizacja budżetu przechodziła prawidłowo, jeśli chodzi o wydatki realizacyjne 
wykonano w 16%. Płatności przechodzą na drugie półrocze. Została państwu przekazana 
realizacja planów finansowych jednostek z kształtująca się prognozą. Może państwo macie 
jakieś pytania. 

Wiesław Wołkiewicz-radny- Mam pytanie chodzi mi fundusz sołecki w Woli Załężnej 
przekazaliśmy szkole 4 tysiące złotych na zakup opału. Czy będzie to realizowane? 



Barbara Bąk -Skarbnik-Moim zdaniem nie powinno być realizowane, bo utrzymanie szkoły 
przeszło pod stowarzyszenie. Odnośnie przeznaczenia funduszu sołeckiego można jeszcze 
zmienić przeznaczenie do końca marca  

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Czy ktoś ma jeszcze w tym temacie? Proszę 
radny Wojciechowski. 

Mieczysław Wojciechowski-radny- Odnosząc się do słów Pani Skarbnik ja uważam, że gmina 
powinna wspierać ta szkołę. 

Barbara Bąk skarbnik Gminy-Wspieramy dajemy pieniądze  

Mieczysław Wojciechowski-radny- Czy gmina coś dokłada ? 

Janusz Macierzyński-zastępca burmistrza-Jeśli chodzi o dotację szkół będących w 
stowarzyszeń liczy się stawkę razy liczba uczniów jest to średni koszt kształcenia uczniów  Co 
kwartał jest to obliczane. Szkoły nie są obciążone czynszem. Dopóki nie będzie interpretacji 
prawnej trudno będzie o zwrot pieniędzy. 

Rafał Kądziela- wiceprzewodniczący  komisji-Proszę kierownik Plaskota 

Janusz Plaskota-Odpowiadam za rozliczenia na placówki i stowarzyszenia, co miesiąc 
rozliczane są dotacje z poprzedniego miesiąca z każdej placówki zostaje pewna pula 
pieniędzy. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Czy są jeszcze jakieś pytania? 

Mieczysław Wojciechowski-radny- A te pieniądze czy do końca roku muszą być wydane ? 

Barbara Bąk-Skarbnik-Tak 

Komisja Oświaty przyjęła do wiadomości realizację budżetu za I półrocze 2014 r. 

Ad.4 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu w 
rozbiciu na poszczególne organizacje. 

 

Sprawozdanie przedstawiła Edyta Krzysztofik naczelnik Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności.  

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 5  Przedstawiła informacje na temat walki z 
alkoholizmem w gminie Opoczno, pomoc ofiarom przemocy domowej. 

Komisja Oświaty przyjęła do wiadomości realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w I półroczu 2014.-w rozbiciu na poszczególne organizacje. 

 

 

 



 

Ad. 5 

Funkcjonowanie świetlic wiejskich i placówek kultury-koszty utrzymania.  

Informację przekazała Monika Matusiewicz, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji- Przekazała informację.  

Informacja stanowi załącznik nr 6. Mamy tu dodatkowy materiał z komisji czerwcowej, ktoś 
wnioskował o wyszczególnienie wydatków w Kraśnicy i taki materiał otrzymaliśmy od pani 
dyrektor. Czy są pytania ? 

Ewa Róg-radna- Kto ponosi koszty za użyczanie Sali na sesję, urząd, czy jest jakaś 
rekompensata za poniesione koszty? 

Barbara Bąk-skarbnik gminy-Nie przyznajemy rekompensaty. Żadnego dodatkowego 
obciążenia nie ma. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji- Jeżeli mówimy o sesji, padł wniosek aby sesje 
odbywały się w Miejskim Domu Kultury. Pani dyrektor czy w Miejskim Domu Kultury są takie 
obłożenia, że nie można zorganizować sesji w Opocznie? 

Monika Matusiewicz-dyrektor MDK-Otrzymaliśmy telefon z zapytaniem. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji- Jest to dla mnie trochę nie zrozumiałe, ale to 
nie ten temat.  

Funkcjonowanie świetlic wiejskich i placówek kultury –koszty utrzymania -Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

Ad.6 

Działalność Miejskiego Domu Kultury w Opocznie 

Sprawozdanie z działalności przekazała Monika Matusiewicz dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Opocznie.  

Informacja stanowi załącznik nr 7. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji – Pani Dyrektor była rozmowa na temat tego 
patio, bo moje zdanie jest takie, że  jest absolutna konieczność zaadaptowania tego 
akustycznie bo nie posiadamy sali konferencyjnej, jest potrzeba aby funkcjonowała taka sala. 
To pomieszczenie zostało wykonane nie do końca z planem, potrzebna jest adaptacja 
akustyczna, na przyszłość jeśli myślimy o sali konferencyjnej, należy popatrzeć jak jest w 
innych miastach. Powinna Pani w tym kierunku działać  

Monika Matusiewicz-Dyrektor MDK-Zapytał Pan o patio, nie spełnia ona warunków. Miasto 
nie ma odpowiedniej sali są potrzebne dodatkowe środki . Jeśli chodzi o akustykę to 
wiadomo, że jest to problem.  Jeśli chodzi o temperatury to wentylacją powinny zając się 
odpowiednie służby Urzędu Miejskiego 

Sprawozdanie z działalności  Miejskiego Domu Kultury-komisja przyjęła do wiadomości. 

 



Ad. 7 

Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej- Komisja zaopiniowała pozytywnie  

Stanowisko Rady Miejskiej w Opocznie wyrażające sprzeciw wobec propozycji wdrażania 
programów ideologii gender do systemu edukacyjnego i wychowawczego. 

Stanowisko stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Panie burmistrzu ktoś powinien przedstawić ten 
temat. 

Janusz Macierzyński-zastępca burmistrza-Wnioskodawcy 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Jest tu przedstawiciel naszej prawicy, czy 
mógłby Pan przybliżyć temat 

Mieczysław Wojciechowski-radny- Wnioskodawcą był Pan Bartłomiej Firkowski. Nie jestem 
przygotowany merytorycznie. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Nie ma przedstawiciela wnioskodawcy. 
Przyjmujemy do wiadomości. 

Komisja przyjęła do wiadomości-stanowisko wobec ideologii gender. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Wracamy do tematu gender. Proszę Pan radny 
Wołkiewicz 

Wiesław Wołkiewicz-radny- Czy w naszej gminie lub powiecie  wystąpił taki problem?  

Mieczysław Wojciechowski-radny- Z tego co wiem to nie ale są podejmowane próby 
wprowadzenia tej ideologii do szkół. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-nie przedstawiciela wnioskodawcy oraz 
dyrektorów szkół którzy by mogli wypowiedzieć się w tej sprawie. Uważam, że ta dyskusja 
zmierza do nikąd. 

Przyjęcie środków z Funduszu Spójności na realizacje przedsięwzięcia pt. „Opracowanie 
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno” 

Barbara Bąk-Skarbnik – Przedstawiła projekt uchwały. 

 Informacja stanowi załącznik nr 9. Przekazała informację o wystąpieniu akceptacji Rady 
Miejskiej w sprawie gospodarki niskoemisyjnej, został złożony wniosek do  Narodowego 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został on zaakceptowany pozytywnie, 
konieczna jest teraz taka uchwała o przyjęciu tych środków. Dotacja jak państwo widzą była 
34.501 zł, cały projekt 40.590 zł 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Czy są jeszcze jakieś pytania, jeżeli nie to jeszcze 
raz przeczytam Podjęcie uchwały Przyjęcie środków z Funduszu Spójności na realizacje 
przedsięwzięcia pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno” 

Komisja głosami za-4, przeciw-0, wstrzymujący się-1-pozytywnie przyjęła uchwałę 

 



Ustalenie diet dla sołtysów w Gminie Opoczno 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji- Przekazał, że otrzymali projekt uchwały 
dotyczący diet sołtysów.  

Informacja stanowi załącznik nr 10.  Poprosimy Panią skarbnik o przybliżenie tematu. 

Barbara Bąk-Skarbnik Gminy-Ja myślę, że w tym temacie już wiele powiedziałam, państwo 
zadecydujecie. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji- Może Pan radny pan sołtys 

Barbara Bąk-skarbnik Gminy-Paragraf trzeci uzyskał brzmienie podpunktu trzeciego, te 
obostrzenia zostały wyrzucone. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Może otwórzmy temat i rozszerzmy dyskusję. 

Barbara Bąk-Skarbnik gminy- Wczoraj mieliśmy komisje rolnictwa i padła propozycja, żeby 
dwa pierwsze podpunkty wykreślić  

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Jak to się ma do innych gmin, czy sołtysi są 
pokrzywdzeni? 

Ewa Róg-radna- Jak mają najwięcej  

Barbara Bąk-Skarbnik -Jesteśmy do przodu 100-120 zł 

Ewa Róg- radna- Proszę by to zostało zapisane w protokole  

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-W tym temacie  

Ewa Róg-radna- Głosujemy niech każdy wyrazi swoją ocenę  

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Myślę, że dyskusja odbędzie się jeszcze na sesji, 
poznamy stanowiska wszystkich radnych 

Ewa Róg-radna- Panie przewodniczący ja mam tylko prośbę, że by z trzech, czterech lat 
przedstawić listę obecności sołtysów na sesji. Żeby była ocena do każdego sołtysa osobno, ile 
razy był na sesji, a ile na komisji. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Nie wiem czy będzie to możliwe. 

Ewa Róg-radna- Jak to nie  

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji- Sołtysi tak i tak są trochę uprzywilejowani, z 
sołtysami jeszcze nikt nie wygrał. 

Ewa Róg -radna- Ale Panie przewodniczący, niektórzy przychodzą na sesję wybiórczo, nie 
chce oceniać wszystkich, ale sam Pan przewodniczący widzi. 

Ewa Róg-radna- Ostatnie zachowanie jest dla mnie nie poważne. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji- Jak przyjdzie co do czego spuścimy główki. 

Ewa Róg-radna- Nie dlaczego, absolutnie, niech każdy głosuje demokracja jest. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji- I takim tonem będziemy rozmawiać. 



Ewa Róg-radna- A dlaczego nie. 

Janusz Macierzyński-wiceburmistrz- W tym brzmieniu możecie państwo głosować, ale 
możecie pójść wybrać drogę jaka wybrała komisja rolnictwa. 

Ewa Róg-radna- Głosujemy dlaczego mamy nie wyrazić swojej opinii. W paragrafie 3 pkt. 3 o 
70 % . Dietę pomniejsza się o 70 %, tak to jest moja propozycja wpisujemy. To jest mój 
wniosek. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Nie mam rozeznania w sprawach wiejskich, 
prosiłbym o opinię Pana sołtysa. Trudno porównywać jedną wieś, a drugą ze względu na 
liczbę mieszkańców.  Jak ktoś chce się narobić to się narobi, a jak nie to nie. 

Ewa Róg-radna- Jak wybory na sołtysa to wszyscy na hura, a tak to ich nie ma. Pani skarbnik 
przedstawił wcześniej w innych gminach kwotowo, nasi sołtysi nie mogą narzekać. To jest 
szantaż ze strony sołtysów przed wyborami. 

Komisja przekazała  do wiadomości projekt uchwały dotyczący diet sołtysów. 

Ewa Róg-radna- Nie wiem czy państwo pamiętacie, ale sołtys pobiera 13 % z zebranego 
podatku, wieś wsi nie równa. Niektóre miejscowości wyciągną nawet 10 tys. Zł. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Pozbawiamy tych ludzi parę groszy. 

Wiesław Wołkiewicz -radny- Ja roznosząc nakazy jestem wyłączony  normalnej pracy przez 
dwa tygodnie. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno w 
latach 2014-2029 

Barbara Bąk-Skarbnik -Przedstawiła projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Opoczno w latach 2014-2029.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11. Poinformowała na temat dochodów i wydatków w 
gminie oraz o uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na remont zalewu przy ul. 17 stycznia. Zmiany 
nastąpiły również w przedsięwzięciach dotycząca walki z wykluczeniem cyfrowym, 
opracowanie gospodarki niskoemisyjnej, oraz projekt „Poznaj opoczyńskie mobilnie” 

Głosownie dotycząca zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 
2014-2029 

Za-5, przeciw-0,-wstrzymujący się-0 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014 r. 

Barbara Bąk-Skarbnik –Przedstawiła projekt uchwały.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12. Proponowałabym drobną korektę w paragrafie 6 
nie poprzez dodanie podpunktu tylko zapis  brzmieniu, gdyż pokazuje limit przejściowy. 
Finansowanie deficytu była kwota 6.100.000 zł , obawiam się, że 6.020.000 zł. Planowane 
jest zaciągnięcie trzech pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrona Środowiska na 
termomodernizację obiektu. Jak Państwo widza wzrastają nieco mniej dochody niż wydatki. 

Mieczysław Wojciechowski-radny- Czy przetarg został rozstrzygnięty? 



Janusz Wojciechowski-wiceburmistrz-Jest w trakcie realizacji, przetarg  wygrała firma 
DROMED . 

Głosowanie dotycząca uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014   

Za-6, Przeciw-0, Wstrzymujących się -0-Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w 
budżecie gminy na rok 2014 

Projekt uchwały zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków. 

Janina Ziębicka -PGK-  Przedstawiła projekt uchwały.  

Informacja stanowi załącznik nr 13. Udzieliła informacji na temat podwyżek ce wody i 
zbiorowego odprowadzenia ścieków  wstępie chciałam zaznaczyć o błędzie jaki wystąpił w 
paragrafie 2 punkt powinno być 13,71. Są to symboliczne podwyżki ceny za metr3 wyniosła 
0,10 zł  

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Pojawił się temat zadłużenia firmy Optex , 
proszę o udzielenie informacji jak to wygląda na dzień dzisiejszy. 

Janina Ziębicka -PGK- Starają się wpłacać na bieżąco. Za styczeń 2012 r. i styczeń i luty 2013 
r. w sumie jest to kwota 1.400.000 zł  

Grzegorz Wołąkiewicz-radny- Chodzi mi o przepompownie w Stużnie. 

Janina Ziębicka- PGK-Kupiliśmy działkę  tylko tyle powiem, tylko nie wiem czy jest 
rozpoczęty. 

Głosownie dotycząca przyjęcia uchwały zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

Za-3, przeciw-0,wstrzymujących się-3-Komisja pozytywnie przyjęła przyjęcie uchwały 

Projekt uchwały w sprawie zasad przydzielenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka 

Mieczysław Wojciechowski przedstawił projekt uchwały. 

 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8. 

Barbara Bąk-Skarbnik-Tylko moje pytanie skąd pieniądze na to, bo to są nie małe pieniądze, 
około 400.000 zł rocznie. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Myślę, że dalsza dyskusja na ten temat będzie 
na sesji. 

Komisja przyjęła  projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały -Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Opocznie. 

Edyta Krzysztofik-kierownik Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony Ludności-Przedstawiła 
sprawozdanie dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie. 

Informacja stanowi załącznik nr 5. 



Barbara Bąk-Skarbnik-Kiedy nastąpiła zmiana nazwy? To trzeba wszystko zmieniać to nie 
tylko decyzja wojewody. 

Edyta Krzysztofik-kierownik Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony Ludności-Pani dyrektor 
powiedziała, że może zmienić nazwę. 

Barbara Bąk-Skarbnik-Nie trzeba będzie wtedy zmieniać naszych uchwał o powołaniu. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Jaki mamy nadzór jako gmina w tym zakresie? 

Barbara Bąk-Skarbnik-Przekazujemy tylko dotację na prowadzenie Domu Samopomocy z 
Zaburzeniami Psychicznymi. Prowadzi to Ostoja która wygrała to w drodze konkursu. 

Rafał Kądziela-wiceprzewodniczący komisji-Jakie mamy podstawy prawne do działania w 
tym zakresie jaki mamy nadzór ? 

Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz-Jak przejęliśmy to zadanie, w drodze uchwały mieliśmy 
kłopot. Były kontrole z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Edyta Krzysztofik-kierownik Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony Ludności-Statut ma 
zmienić Pani dyrektor tak stwierdziła. 

Komisja przyjęła do wiadomości  

 

Ogłoszenie jednolitego tekstu Statutu Gminy Opoczno 

Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz- Przedstawił projekt uchwały.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14.  Jednolity tekst został przyjęty, ale Pani Skarbnik 
zauważyła nieścisłości związane z tym, że niektóre szkoły są nadane imieniem. Tekst trzeba 
będzie wyłączyć i poprawić. Trzeba przygotować uchwały poprawiające. 

Komisja przyjęła do wiadomości 

Skarga z 9 lipca 2014 r.  Pani Krystyny Zięby  

Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz-Przedstawił skargę p. Krystyny Zięby dotyczącą przydziału 
mieszkania.  

Skarga stanowi załącznik nr 15. 

Komisja przyjęła do wiadomości. 

Skarga z 23 lipca 2014 r. Pana Andrzeja Gapysa 

Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz-Przedstawił skargę p. Andrzeja Gapysa dotyczącą kaucji 
mieszkaniowej.  

Skarga stanowi załącznik nr 16. 

Komisja przyjęła do wiadomości. 

 

 



Skarga dotycząca rozpatrzenia skargi Zarządu Wspólnoty i mieszkańców bloku ul. Norwida 
4 w Opocznie. 

Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz-Przedstawił skargę Zarządu Wspólnoty i mieszkańców 
bloku ul. Norwida 4 w Opocznie.  

Skarga stanowi załącznik nr 17. 

Komisja przyjęła do wiadomości. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki. 

Stanisława Bednarczyk-naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami-Przedstawiła 
informacje na temat podwyższenia hipoteki.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18. 

Komisja głosami za-6, przeciw-0,wstrzymujących się-0-Komisja pozytywnie zaopiniowała 
podwyższenie kwoty hipoteki. 

Uchwała dotycząca utworzenia komisji wyborczej w Szpitalu Powiatowym w Opocznie. 

Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz-Przedstawił projekt uchwały.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19. 

Komisja głosami : za-6,przeciw-0,wstrzymujących się-0-komisja pozytywnie zaopiniowała 
utworzenie komisji wyborczej w Szpitalu Powiatowym w Opocznie 

Zapytania i wolne wnioski 

Radna Ewa Róg -Poprosiła o posprzątanie i wykoszenie trawy na ul. Libiszewskiej. 

Zamknięcie obrad 

Wobec braku pytań wiceprzewodniczący obrad podziękował i zakończył posiedzenie Komisji 
Oświaty. 

Czas trwania komisji 9.00-13.00 

Wiceprzewodniczący komisji 

Rafał Kądziela 

Protokołował 

Andrzej Monik 

 

 

  

 

   

 


