
PROTOKÓŁ NR 1/14 
z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
w dniu 29 stycznia 2014r. 

 

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 - 5, przeciw - 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
porządek obrad. 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w grudniu 2013r. 
2. Perspektywa  finansowa w oświacie na rok 2014. 
3. Podział środków finansowych na poszczególne placówki oświatowe. 
4. Zatrudnienie w każdej placówce oświaty oraz GZOPO z podziałem na 

funkcje 
5. Sprawozdanie z prac komisji za 2013r. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Ad.pkt.1.Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w  grudniu 2013r. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji  Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury   Nr 14/13 z dnia 11 grudnia 2013r. był wyłożony 
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali 
obrad przed rozpoczęciem Komisji.  
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
Wobec braku uwag Przewodnicząca  poddała pod głosowanie protokół  w wersji 
przedłożonej.  
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół  Nr 14/13 
z dnia 11 grudnia 2013r.  

Ad.pkt.2.Perspektywa  finansowa w oświacie na rok 2014. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Przedstawił  perspektywę finansową w oświacie  na rok 2014 /załącznik nr 
3/.Materiał porównuje wydatki, jak również podział subwencji, liczba uczniów 
na rok jest stała, do każdego ucznia przypisane są odpowiednie wagi. Materiał 
zawiera przeliczenia, są pokazane rzeczywiste koszty, które ponoszą szkoły. 

1 
 



Metryczka  podziału subwencji oświatowej będzie znana wiosną, jeżeli będą 
zmiany, to niewielkie. Maleje zakres zadań oświatowych, maleje liczba 
uczniów, subwencja oświatowa też maleje. Materiał będzie punktem wyjścia do 
dyskusji i analizy. Dziś państwo otrzymali informacje o liczbie oddziałów. 
Wydatki szkół to jest szeroki materiał. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji Oświaty- Ile mogą wynieść  
koszty za nauczanie indywidualne i urlopy zdrowotne? 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Tutaj 
liczba jest dynamiczna, liczba urlopów w trakcie roku zmienia się, nie sposób 
tego przewidzieć. W informacji podajemy ile te koszty wynosiły. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Koszty w 2014r. będą niższe 
od 2013r. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Gmina dołoży do oświaty 1,5 miliona złotych, czy 
możliwe jest obniżenie tej kwoty? 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- To 
było jeszcze zwiększone o nauczanie indywidualne? Oszczędności zostały już 
wyliczone, my zastanawiamy się nad zwiększeniem opieki w świetlicach. 
Powinniśmy sami finansować wyposażenie szkół, aby te szkoły rozwijały się.  
Wiesław Wołkiewicz- radny- Jak może być wzrost do 1,5 mln? 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- ok.1 
mln. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- W porównaniu do 
poprzedniego roku mamy 0 400 tysięcy mniej. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy gmina dołożyła jakąś kwotę 
stowarzyszeniom od siebie? Czy Panie Dyrektorki z Woli Załężnej, Dzielnej i 
Kruszewca zostały  zaproszone na K. Oświaty? 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Środki, które dostała gmina  to nie dotacja, tylko subwencja. Jeśli dokładamy do 
szkół to z budżetu gminy. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Organizacje prowadzone są 
przez stowarzyszenia.  
Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy środki z jednej szkoły mogą być 
przekazywane do drugiej? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- tak.  
Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy reforma oświaty jest już zakończona? 
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Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Rozwiązywanie problemów 
oświatowych będzie na bieżąco, w tej chwili nie mamy żadnych projektów        
w tym  temacie. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Ile jest dzieci ze wsi w szkołach miejskich   
i przedszkolach? Jaki jest koszt na jedno dziecko? 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Średni koszt bieżący utrzymania dziecka szkołach wynosi średnio 6.135zł. a w 
przedszkolu ok. 8 tysięcy. Dane co do ilości dzieci ze wsi w szkołach miejskich  
możemy  przygotować po feriach. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Czy te  kwoty z budżetu są przekazane 
dyrektorom szkół? Czy w tych budżetach powinna być rzeczówka? Jaki jest 
mechanizm  przyznawania kwot na rzeczówkę? Nawiązując do porozumień 
pomiedzy Gminą, a Stowarzyszeniami, czy wszyscy nauczyciele  podpisali 
umowy? 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Niektórzy nie podpisali i otrzymali odprawy. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- W których szkołach? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- 1 nauczyciel w Kruszewcu, 1 
w Dzielnej, 2 nauczycieli co uczyli po2 godziny. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji Oświaty- A pomoce 
gospodarcze? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Stowarzyszenia nie zatrudniają 
pracowników obsługi. 
Barbara Bak- Skarbnik Gminy- Co do wydatków rzeczowych , to mamy 
odpowiednie wskaźniki dla każdej szkoły jest to odpowiednio przeliczane. Te 
kwoty są wyłączone , ogrzewanie olejowe jest w ramach wydatków rzeczowych. 
Krzysztof Gross- radny- Czy dużo szkół ogrzewanych jest olejem opałowym? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Szkoła w Ogonowicach- 
ogrzewanie peletem, Sielec, Dzielna – Eko groszek, pozostałe ogrzewane są 
olejem. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Koszty oleju zostały włączone w koszty utrzymania szkół. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Czy znana jest kwota, która została 
wygospodarowana na ograniczeniu  dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- W tym momencie nie  
możemy powiedzieć. 
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Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Przy 
uchwale to wyliczenie było precyzyjne, nie pamiętam w tej  chwili tego, ale 
możemy sięgnąć do materiałów. 

Ad.pkt.3.Podział środków finansowych na poszczególne placówki 
oświatowe. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
przedstawił informację/załącznik nr 4/. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Pan Grzegorz pytał, czy 
Dyrektorzy znają kwoty, Dyrektorzy muszą je znać. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Tutaj mamy ogólne kwoty, czy mogę prosić o 
tabele , o wyliczenie rzeczówki na poszczególne placówki. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- nie 
ma problemu. 
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO-  Mogę podać informację, a konkretne dane 
przygotuje po otrzymaniu metryczki. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji Oświaty- Czyli rozumiem, że 
może  to może być dopiero w maju. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny-Czego nie mamy podane? 
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- Nie znamy dokładnej kwoty, przy podziale 
budżetu my prognozujemy na podstawie danych z tamtego roku. W maju po 
otrzymaniu kwoty, po zabezpieczeniu środków resztę będziemy dzielić na 
rzeczówkę. 
Krzysztof Gross- radny- Powinniśmy wszystko budżetować. 
Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO-  Na dzień dzisiejszy możemy podać 
rzeczówkę, ale  zmiany mogą być w maju. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, 
nauczanie indywidualne jest  ruchome. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- W budżecie nie ma dotacji na przedszkola,  to 
zostanie przeznaczone na oświatę, już mówiłam o tym, ten budżet zmieni się. 
Na razie nie ma środków zabezpieczonych.  

Ad.pkt.4. Zatrudnienie w każdej placówce oświaty oraz GZOPO                   
z podziałem na funkcje. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
przedstawił informację/załącznik nr 5/. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Kwestia etatu  intendenta- czy zakres 
obowiązków jest zbliżony czy inny w każdej placówce? Czy w przedszkolach 
nie występuje  etat sprzątaczki? 
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Halina Ceglarska- Przedszkole Nr 5 w Opocznie- Jest zatrudniona osoba, która 
sprząta, karmi, zmywa, pomaga w opiece nad  dziećmi. Pomoc nauczyciela nie 
ma przygotowania pedagogicznego, pracuje z dziećmi trzyletnimi, pomaga w 
prowadzeniu zajęć. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Intendent zajmuje się obsługa 
stołówki, zaopatrzeniem jej, pracuje  w danej placówce, dyrektor może 
powierzyć inne zadania. 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Jak wygląda nauczanie 
muzyczne? Czy w szkołach istnieją chóry  lub zespoły muzyczne? Czy              
w przedszkolach jest prowadzona rytmika, czy zatrudniony jest specjalista        
w dziedzinie muzyki, czy kształcenie muzyczne jest realizowane? 
Alicja Ziółkowska- Dyrektor SP w Kraśnicy- U mnie jest zatrudniony 
nauczyciel, który ma studia podyplomowe z muzyki, naucza grać na gitarze, 
kibordzie, flecie. Na zorganizowanie chóru brakuje godzin lekcyjnych. 
Marek Śmigiel- ZSS Nr 2 w Opocznie- Taki nauczyciel dodatkowo prowadzi 
zajęcia , organizuje  imprezy szkolne. W szkole nie widać  pracy  informatyka     
i muzyka. 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- W ZSS Nr 1 i w ZSS Nr 3 jest 
zespół muzyczny. Ja sobie zdaje sprawę jak jest realizowane wychowanie 
muzyczne. 

Ad.pkt5.Sprawozdanie z prac komisji za 2013r. 
Przewodnicząca komisji przedstawiła sprawozdanie z prac komisji za 2013r. 
/załącznik nr 6/. 
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z prac komisji za 2013r. 

Ad.pkt6.Zaopiniowanie materiałów na sesje. 
Straż Miejska – zasady funkcjonowania oraz efekty pracy. 
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- przedłożył 
sprawozdanie z realizacji zadań przez Straż Miejską w Opocznie za 
2013r./załącznik nr 7/. 
W Straży pracuje 9 osób, w tym 8 strażników  i komendant, brakuje czterech 
funkcjonariuszy. Zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza planem działania  
na 2013r. realizowano następujące zadania: ochrona spokoju i porządku            
w miejscach publicznych, poprawa stanu czystości   i porządku na terenie miasta 
i gminy, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
bezpieczeństwo i porządek na drogach, przestrzeganie przepisów prawa 
miejscowego, przeciwdziałanie w zakresie negatywnych zachowań młodzieży, 
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problematyka bezdomności, przeciwdziałanie w spożywaniu alkoholu                
w miejscach publicznych, współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego, 
instytucjami i organizacjami społecznymi, działania akcyjne, działalność 
informacyjna. Ja dziękuję komisji za współpracę w 2013r. i OPS, którego 
pracownicy wkładają dużo serca aby pomóc ludziom. Z Dyrektorami szkół 
również współpracujemy, myślę, ze będziemy kontynuować te współpracę. 
Halina Ceglarska- Przedszkole Nr 5 w Opocznie- Dzieciom bardzo podobają się 
zajęcia organizowane przez Straż Miejską, to co robi Pani Ania, to jest na 
wysokim poziomie, pani w mundurze lepiej przemawia do dzieci. 
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Pani Ania 
posiada odpowiednie wykształcenie pedagogiczne. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Brakuje ludzi do pracy w 
patrolu.  
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Już 
wspominałem, że brakuje nam czterech osób. 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- W innych miastach byłem 
świadkiem strasznych scen z ludźmi bezdomnymi. W naszym mieście ten 
problem został rozwiązany. Straż Miejska w Opocznie radzi sobie z tym , my 
wywozimy tych bezdomnych do Stąporkowa do noclegowni. Należy pochwalić 
Straż Miejską, jest celowość jej działania w Opocznie. 
Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- w materiałach otrzymaliśmy 
taką informację, myślę, że każdy z radnych zapoznał się z nią. ./załącznik nr 8/. 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 9/. 
Wiesław Wojkiewicz- radny- Czy samochód dla Straży Miejskiej został już 
zakupiony? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Jeszcze nie, dodam tylko że będą ocieplone dwa 
budynki Urzędu Miejskiego w Opocznie. 
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2014. 
    b) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 
Bernard Ziółkowski- Z-ca Kierownika OPS w Opocznie- przedstawił projekt 
uchwały /załącznik nr 10/. 
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Komisja głosami za - 7, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 
na lata 2014 – 2020. 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie 
posiłku. 
Bernard Ziółkowski- Z-ca Kierownika OPS w Opocznie- przedstawił projekt 
uchwały /załącznik nr 11/. 
Komisja głosami za - 7, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie warunków 
odpłatności za pomoc w formie posiłku. 
Przewodnicząca Komisji ogłosiła 5 minut przerwy. 
Po przerwie. 
d) zmieniająca uchwałę Nr XIII / 121 /11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia 
wysokości opłat  i sposobu ich pobierania. 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 12/. 
Komisja głosami za - 5, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII / 121 /11 z dnia 
28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na 
terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat  i sposobu ich 
pobierania. 
e) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką, 
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13/. 
Komisja głosami za - 5, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
hipoteką. 
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla sołectwa Bukowiec Op. 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych- 
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 14/. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Jak się odbywa postępowanie inwestycyjne na 
tych terenach? 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych-  
Inwestor  wynajmuje geodetę. 
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Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Jest to w kompetencji Starostwa Powiatowego? 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych-  
Już dawno ośrodek powinien dysponować mapami numerycznymi, w przypadku 
Różannej tych map nie ma. Mapy numeryczne są bardzo potrzebne, można je 
wykorzystać w różnych  celach. 
Krzysztof Gross- radny- Czy my te mapy mamy? 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych- 
Ośrodek nie ma tych map. 
Komisja głosami za - 6, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bukowiec 
Opoczyński. 
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Sielec, 
Kraszków, Mroczków Gość., Stużno. 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych- 
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 15/. 
Komisja głosami za - 6, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, 
Janów Karwicki, Różanna, Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stużno. 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych- 
Została Państwu przekazana informacja  o zgłoszonych żądaniach na podstawie 
art. 36 ust. 103 i ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz o wydanych decyzjach naliczających opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego. /załącznik nr 16/. 
h) ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, 
punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 17/. 
Komisja głosami za - 7, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w 
publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Opoczno. 
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i) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic 
obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 18/. Po wszystkich dyskusjach były 
sugestie co do zmian obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Opoczno. zmiany dotyczą dzieci mieszkających w Libiszowie, dzieci te należą 
do Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim i dzieci z Międzyborza, które należą 
do gimnazjum w Wygnanowie. Wszyscy absolwenci kontynuują naukę w 
Opocznie. Wystąpiła potrzeba, aby Gimnazjum Nr 1 w Opocznie było obwodem 
dla Libiszowa. Rodzice świadomie posyłają dzieci do tego gimnazjum. Musimy 
także zmienić obwód dla Międzyborza. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Rodzice wybierają szkołę, którą 
chcą, maja do tego prawo. Czy zmiana obwodu nie spowoduje tego, ze szkoła w 
Bukowcu nie będzie miała uczniów w gimnazjum.  Jeśli dojdzie do likwidacji 
szkoły na wsi , żeby nie było w tym naszego udziału. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Uchwała, która przedstawił pan Naczelnik to jest 
tylko uregulowanie. Stracimy na subwencji, ale rodzice już dawno zdecydowali. 
Po zmianie  uczniowie będą mieli bezpłatny przejazd do szkoły. Nikt nie chce 
likwidować szkół na wsi. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Kiedy pan Mieczysław walczył 
o szkołę, powiedział  że tracimy  na każdym uczniu. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Nie wiem, czy nie należałoby przyjrzeć się  
innym obwodom, aby zapewnić bezpłatne przejazdy. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Jeśli są przesunięcia w ramach 
wsi, to nie ma żadnego problemu. Problem jest tam, gdzie są skutki finansowe 
dla gminy. Niektórzy  rodzice zobowiązali się że dzieci pójdą do Bukowca, 
okazało się że dzieci są w Opocznie. Gmina była przygotowana, wszystko 
musieliśmy odwołać. Wracając do gimnazjum w Bukowcu opoczyńskim, to jest 
bezpieczne, będą 3 oddziały.  
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Zmiana uchwały nic nie powoduje, w praktyce to nic nie zmienia. Każdy rodzic 
może posłać do Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Kursem otwartym na Idzikowice jeżdżą 
dzieci, powinniśmy zajmować się kursami zamkniętymi, ale pani dyrektor tez 
zwracała się o zmianę tego kursu. Władze gminy  powinny zwrócić na to uwagę. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji-  Ja przyjmuje to do 
wiadomości. Przewóz uczniów należy to kompetencji Dyrektora szkoły, Prezesa 
MPK i Naczelnika Oświaty. Niekoniecznie komisja musi się tym zajmować. 
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Mieczysław Wojciechowski- radny-  co do likwidacji szkół to ja byłem temu 
przeciwny, ale nie byłem przeciwny zmianie obwodów. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Jak zareagujemy, kiedy 2 dzieci z Libiszowa 
pójdzie do Bukowca, korzystne to będzie dla gminy? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Rozumiemy to. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Sugeruję zastanowić się nad tym. 
Komisja głosami za - 5, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu 
sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Opoczno. 

j) zmieniająca uchwałę Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie 
aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna. 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego- 
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 19/. 
Komisja głosami za - 4, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/122/11 z dnia 28 
grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na 
terenie miasta Opoczna. 
      f) zwolnień podatku od nieruchomości. 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 20/. 
Komisja głosami za - 4, przeciw -0-, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości. 

m) zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 
listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych. 

Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 21/. 
Komisja głosami za - 5, przeciw -0-, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

k) Karty Dużej Rodziny 3+. 
Katarzyna Sudzius Bobrek- Podinspektor w ZSSiOL- przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 22/. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Dlaczego jest taka duża kwota? 
Katarzyna Sudzius Bobrek- Podinspektor w ZSSiOL- Mamy dwa źródła danych, 
ze spisu powszechnego i z OPS. Myślę, że liczba rodzin wielodzietnych nie 
zmieniła się. 
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Mieczysław Wojciechowski- radny-  Jak liczyliście basen? 
Katarzyna Sudzius Bobrek- Podinspektor w ZSSiOL- Po cenie biletów, 4 
wejścia na basen.  
Mieczysław Wojciechowski- radny-  A MDK? 
Katarzyna Sudzius Bobrek- Podinspektor w ZSSiOL- Jeśli ktoś to robi, to osoby 
z zewnątrz. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  A MPK? 
Katarzyna Sudzius Bobrek- Podinspektor w ZSSiOL- Liczyliśmy bilet 
miesięczny. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Przygotowują tą uchwałę  nie znaliśmy 
kosztów, z MPK kwota była kosmiczna. Proponuję wypracować stanowisko, 
Komisja Rodziny dłużej to omawiała. Co Państwo proponujecie? 
Krzysztof Gross- radny- Nie ma możliwości przyjęcia tego w innej formie? 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy nie można przyjąć tej ulgi dotyczącej 
MDK? 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Mojego przyzwolenia nie ma na to, żeby nie było 
kryterium dochodowego, jeżeli ktoś ma dochody 10 tysięcy  i 4 dzieci będzie 
miał ulgi, a matka  wychowująca  jedno dziecko z dochodem 1tysiac zł nie 
otrzyma wsparcia.  
Krzysztof Gross- radny- Powinniśmy ograniczyć dochód. 
Bernard Ziółkowski- Z-ca Kierownika OPS w Opocznie- Pomagajmy tym, 
którzy tego potrzebują, a nie wszystkim. Dodatek dla rodzin wielodzietnych 
wynosi 80zł. 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Polityka socjalna w naszym 
kraju powinna się zmienić,  w bogatych krajach zasiłki socjalne są  większe. 
Komisja głosami za - 0, przeciw -2, wstrz. - 5, negatywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: Karty Dużej Rodziny 3+. 

i) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opoczno w celu 
zaopiniowania projektu jej podziału na gminę  miejską i wiejską. 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący komisji- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 23/. Reprezentuje pewne środowisko mieszkańców, którzy 
twierdzą , że taki podział byłby korzystny dla mieszkańców miasta i wsi. 
Wsłuchujmy się w głos społeczeństwa, miasto twierdzi, ze pieniądze idą na 
wieś, a wieś, że na miasto. To nie jest świeży temat, z tym problemem Rada już 
się spotykała. Nadszedł czas, aby to rozstrzygnąć. Konsultacje społeczne dałyby 
konkretne wnioski. Gminy już wcześniej dzieliły się, nie jesteśmy wyjątkiem. W 
wyniku podziału koszty na początku by wzrosły, ale później ustabilizują się. 
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Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Koszty administracji wzrosły 
by. Jak pan sobie wyobraża, skąd weźmiemy na to fundusze w obecnej sytuacji? 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Byłoby to zadanie Burmistrza. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Skąd  pieniądze na to? 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Z kredytu.  
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Kto miałby brać kredyt, wieś 
czy miasto? 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Jeśli koszty wzrosłyby to każdy 
sobie. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Jeśli cos się dzieli to trzeba 
mieć zasoby, jeśli nie ma zasobów to nie ma czym dzielić. 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Ja przedstawiłem aspekt 
społeczny, ale co do kalkulacji liczbowych ja Państwu ich nie przedstawię. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Jeśli społeczeństwo chce 
podziału, rozumiem, że miasto chce oddzielić siwe od wsi. W rozmowach z tą 
grupą, to powinien mieć Pan wiedzę na temat finansów, to oni są przekonani, że 
miasto będzie miało większe korzyści. Żeby tej grupie dać odpowiedź, to musi 
Pan zająć się cyferkami. Nie da się rozmawiać z ludźmi, jeśli nie ma wyliczeń.  
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Reprezentuje szeroką grupę 
społeczną, żeby zyskać na tym podziale. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Ty masz mi udowodnić, ze 
masz rację. 
Krzysztof Gross- radny- Nikt nie jest w stanie przedstawić  danych cyfrowych, 
analizy, że korzysta jedna i druga strona. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Poprzez podział wyeliminujemy 
zarzut, że wydatki na wsi będą kosztem miasta. Zapraszam na spotkanie z Panią 
skarbnik wszystkich zainteresowanych, żeby nikt nie zarzucił, że to nie jest 
rzetelnie zrobione. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- W kwestii treści uchwały należy 
uwzględnić takie rzeczy, kiedy konsultacje będą miarodajne, trzeba to określić 
procentowo, w obawie, że może przyjść kilka osób. Trudno wyobrazić sobie te 
konsultacje bez udziału radnych. Nad częścią obsługi administracyjnej będzie 
urząd czuwał. Uzasadnienie tego podziału musi pochodzić od wnioskodawców, 
brakuje tego w projekcie uchwały. 
Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- W Kartuzach gmina wiejska 
oddzieliła się od miejskiej, takie rzeczy już miały miejsce. 

12 
 



Ewa Róg- radna- Czy zdążymy do 28 lutego? Czy zdążymy przeprowadzić 
konsultacje, żeby dotrzeć do wszystkich, a nie do wybrańców. Należy liczyć się 
z ludźmi, powinna iść informacja do społeczeństwa.   
Mieczysław Wojciechowski- radny- Mamy 34 sołectwa, moszna łączyć 
spotkania, żeby zdążyć. 
Krzysztof Gross- radny- Czy jeśli byłoby spotkanie z Panią skarbnik, to może 
być w godzinach popołudniowych? 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Dostosujemy się do godziny, aby 
każdy mógł odnieść się do analizy. 
Krzysztof Gross- radny- proponuje godz. 16.00. 
Komisja głosami za - 4, przeciw -0-, wstrz. - 3, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Opoczno w celu zaopiniowania projektu jej podziału na gminę  
miejską i wiejską. 
 
Ad.pkt.7. Zapytania i wolne wnioski. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Kiedy będzie spotkanie w sprawie podziału 
budżetu na sport? 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Jutro. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Brakuje środków dla naszego klubu.  

Radni zapoznali się z pismem z prośbą o pomoc finansową z Wilna. 
/załącznik nr  24/. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczą zakończyła posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 9.00-10.40. 

                                                                   
                                                                   Przewodnicząca Komisji Zdrowia,            

                                                                    Opieki Społecznej, 
                                                                                        Oświaty, Kultury 
                                                                         
                                                                                    Barbara Wacławiak 
Protokołowała:                                                            
Bogumiła Kucharska 
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