
 PROTOKÓŁ  Nr  1/14 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług        
z dnia  28 stycznia  2014r.        
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura    – Przewodnicząca  Komisji.     
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik        
nr 1 do protokołu.         
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik  nr 2 do protokołu.        
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji. 
Przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, 
który komisja przyjęła:  za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0.   

 Tematyka posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2013r.
2. Perspektywa finansowa w oświacie na rok 2014.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2013 rok.
4. Sprawozdanie z prac Komisji za 2013 rok.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Zapytania i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że protokół z posiedzenia  
komisji  w grudniu 2013r. był do wglądu w Biurze Rady.        
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół         
z posiedzenia komisji  w  grudniu 2013r.   

Ad. pkt. 2 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
informację na temat perspektywy finansowej w oświacie na rok 2014. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Sposób kształtowania wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań 
oświatowych określony został w ustawie o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. W celu określenia skali zadań oświatowych i dostosowania do 
nich wysokości subwencji, rozporządzenie uzależnia tę wysokość od liczby 
uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag 
dla wybranych kategorii uczniów i określonych typów i rodzajów szkół oraz 
wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego 
nauczycieli. Łącznie  wysokość planowanych w roku 2014 kosztów 
prowadzonych szkół wynosi 26.141.453,90 zł, a otrzymana na nie subwencja 
oświatowa to kwota 24.657.508,09 zł. Gmina Opoczno musi dołożyć do 
kosztów bieżących prowadzenia szkół kwotę 1.483.945,81 zł. Do tej kwoty 
należy doliczyć niezaplanowane obecnie koszty nauczania indywidualnego            
i urlopów dla poratowania zdrowia.  Ostateczna wysokość planów finansowych 
szkół zostanie ustalona po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej dla 
Gminy Opoczno. 
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Figura Jadwiga – radna – jaka jest kwota  na nauczanie indywidualne? 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich –                           
na nauczanie indywidualne środki zostały ujęte w kwocie ogólnej i w trakcie 
roku szkolnego będziemy środki przeznaczać.  Obecnie jest nieznaczny spadek                   
w nauczaniu indywidualnym. 
            Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3  
Figura Jadwiga – Przew. Komisji – poinformowała, że radni otrzymali 
informację na temat wydatków Rady Miejskiej w Opocznie za 2013 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
         Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4 
Figura Jadwiga – Przew. Komisji – przedstawiła sprawozdanie z prac komisji     
za 2013 rok.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
         Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5      Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
 
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej –   przedstawił sprawozdanie                  
z realizacji zadań przez Straż Miejską za 2013 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 6 do protokołu. 
W roku 2013 Straż Miejska realizowała 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, 
- problematyka bezdomności, 
- przeciwdziałanie w spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych, 
Straż Miejska wspólnie z Policją odbyła 33 służby patrolowe w godzinach 
popołudniowych. W czasie patrolowania zwracano szczególną uwagę na 
zabezpieczenie  placówek handlowych i osiedlowe parkingi. Wspólnie 
zabezpieczali imprezy masowe. Ujawniono 306 przypadków braku opłat                  
za płatne parkingi. Strażnicy przeprowadzili 21 prelekcji w przedszkolach                    
i szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy na temat bezpieczeństwa            
w czasie zabaw i dbam o zdrowie. Podjęto 29 interwencji związanych z osobami 
bezdomnymi i dane o tych osobach są przekazywane  do Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Podejmowane są również interwencje w stosunku do osób pijących 
alkohol w miejscach publicznych. 
Figura Jadwiga – radna – problem bezdomności w Opocznie. 
Ziółkowski Bernard – p.o. Kier. OPS w Opocznie -  bezdomne osoby są 
przewożone do noclegowni  do  Stąporkowa, ale w wielu przypadkach uciekają. 
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Tam nie można być pod wpływem alkoholu.                                                                
W Piotrkowie noclegownia również prowadzi terapię bezalkoholową. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Figura Jadwiga – radna – na słupach energetycznych i na drzewach rozwieszane 
są ogłoszenia, prosi Straż o interwencję. Mieszkańcy skarżą się na zabrudzenia 
przez psy. Są przepisy o utrzymaniu czystości i należy je egzekwować. 
Kądziela Rafał – radny – miasto jest deformowane przez reklamy. ZSS Nr 2 – 
jest ładna elewacja budynku i zasłonięta przez ogromne reklamy. Nie można na 
to pozwolić, gdyż to psuje estetykę miasta.  
                Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 
 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – na drogach gminnych akcję 
zimową prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie 
wyłonione w drodze przetargu. Gmina płaci za odśnieżanie, a nie za gotowość 
do odśnieżania. Urząd Miejski realizuje prace związane z odśnieżaniem                     
i zwalczaniem śliskości na chodnikach  znajdujących się przy nieruchomościach 
komunalnych. Prace są wykonywane przez pracowników interwencyjnych.               
W pierwszej kolejności odśnieżania  jest 53,7 km dróg, w drugiej kolejności 
odśnieżania  54.0 km odśnieżania i pozostałe drogi w trzeciej kolejności 
odśnieżania.  
Figura Jadwiga – radna – służby powinny wcześniej rozpoczynać prace przy 
odśnieżaniu. 
Firkowski Bartłomiej – radny – są ciągi piesze np. przy ul. Piotrkowskiej, gdzie 
nie wszyscy mogą rano odśnieżyć i może wysłać tam ciągnik do odśnieżania. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – przy ul. Piotrkowskiej są prywatne posesje                 
i obowiązek odśnieżania należy do właściciela posesji. 
Firkowski Bartłomiej – radny – jak jest rozliczane odśnieżanie? 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – płacimy za odśnieżenie 1 km. 
Figura Jadwiga – radna – z odśnieżaniem chodników mają problem starsze 
osoby. 
 
Kądziela Rafał – radny – wnioskuje o zmianę porządku obrad: po pt.                         
Akcja zima omówić projekt uchwały w sprawie  przeprowadzenia konsultacji                       
z mieszkańcami w celu zaopiniowania propozycji podziału gminy na miejską              
i wiejską. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
 
Jurowski Jarosław – radny – należy zwrócić uwagę na odśnieżanie dróg 
powiatowych, gdyż nic nie robią. 
Klimek Mariola – PGK – do odśnieżania mamy 140km dróg, już wysypaliśmy  
650 ton mieszanki na drogi. Jest wiele ulic, gdzie są trudności z odśnieżaniem 
bo stoją samochody na ulicach. 
Szczepaniak Alicja – radna – zgłaszałam aby postawić znaki zakazu parkowania 
na ul. Wyszyńskiego, gdyż  jest problem z odśnieżaniem ulicy. 
Komisja przyjęła wniosek/ za – 5 /, aby postawić znaki zakazu 
zatrzymywania się i postoju w określonych godzinach na ulicach: 
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Biernackiego, Westerplatte, Sobieskiego.  
 
Kądziela Rafał – radny –   przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami w celu zaopiniowania propozycji 
podziału gminy na miejską i wiejską. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Podzielam opinię dużej części mieszkańców, aby był podział gminy na miejską  
i wiejską, gdyż obecnie jest niesprawiedliwy podział środków finansowych. 
Figura Jadwiga – radna – jako Komisja Budżetowa musimy uwzględnić stronę 
finansową podziału. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – na inwestycje wydatkowano: 71 mln zł na 
miasto i 27 mln na wieś. Procentowy udział to 63% miasto i 37% wieś.                        
Z mojej analizy wynika, że wieś by skorzystała na podziale bo  
gmina wiejska miałaby większą subwencję wyrównawczą na oświatę jak miasto.                    
W mieście są większe koszty utrzymania szkół i przedszkoli. Dużą kwotę 
dokładamy do OPS. Trzeba się będzie zastanowić czy MPK może 
funkcjonować. Miasto sporo wydaje na kulturę, zasoby mieszkaniowe. 
Ja nie jestem przeciwny podziałowi tylko należy mieszkańców poinformować  
jakie będą skutki podziału. Jest zadłużenie i to też należy podzielić. Będzie 
nowa perspektywa finansowa unii i trzeba przygotować wnioski o środki unijne. 
Gusta Paweł – mieszkaniec Opoczna – ciągle słyszymy, że więcej środków 
finansowych przeznaczamy na wieś, albo na miasto. Należy mieszkańcom 
pokazać jak jest naprawdę. Należy przeprowadzić z mieszkańcami konsultacje              
i dać ludziom argumenty. Nasza inicjatywa jest po to, aby rozpocząć dyskusję. 
Bąk Barbara – Skarbnik – wykonanie budżetu jest na stronie BIP Urzędu. 
Jurowski Jarosław – radny – pyta radnego Kądzielę,  jeżeli zrobimy podział                   
i miasto dużo straci to co zrobicie? 
Kądziela Rafał – radny – jestem wyczulony na głos społeczeństwa i obecnie jest 
taki moment, że można problem rozwiązać. Jest duże niezadowolenie wśród 
mieszkańców miasta. 
Jurowski Jarosław – radny – ja też spotykam się z mieszkańcami i mówią,                 
że nie chcą podziału. 
Kądziela Rafał – radny – ja reprezentuję pogląd mieszkańców miasta. Należy 
doprowadzić do szerokiej debaty publicznej miasta i sołectw. Jeżeli nie będzie 
debaty to będzie referendum. 
Figura Jadwiga – radna – uważam, że należy przeprowadzić analizę kosztów 
podziału. 
Kądziela Rafał – radny – ludność miejska jest dyskryminowana bo sołectwa 
dostają pieniądze a rady osiedlowe w mieście nie otrzymują środków 
finansowych. Jest bardzo dużo problemów i należy je rozwiązać. Za mało 
informacji jest przekazywanych dla społeczeństwa. 
Bąk Barbara – Skarbnik – o przyznaniu funduszu sołeckiego decydują radni. 
Kądziela Rafał – radny – nie jestem przekonany w 100%, że mam rację ale 
powinniśmy dyskutować. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – po każdej kadencji przedstawiałem informację 
o przekazanych środkach finansowych dla miasta i dla wsi. Każda jednostka  
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stworzyłaby swój budżet. Tego tematu nie należy tłamsić. 
Wijata Jerzy – radny – fundusz sołecki zależy od radnych. Przepis nie zabrania 
przekazywać środków finansowych na Rady Osiedlowe. Nie powinniśmy 
przesądzać o podziale gminy ale mieszkańcy powinni wiedzieć jakie będą 
koszty podziału. Należy przeprowadzić referendum, aby wszyscy mieszkańcy 
mogli się wypowiedzieć. 
Firkowski Bartłomiej – radny – ten temat powraca, tylko zastanawiam się jak 
ten problem rozwiązać. Ten temat wcześniej zablokowali radni miejscy aby 
wieś mogła się rozwijać. Obecnie społeczeństwo miejskie ubożeje i narasta 
konflikt. Powinniśmy to przeciąć. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – aby referendum było ważne musi uczestniczyć 
30% społeczeństwa. Można zorganizować w pierwszej kolejności debatę wśród 
mieszkańców na temat podziału. 
Kożuchowski  Kazimierz – Sekretarz – aby wyrobić się z kalendarzem 
wyborczym to w lutym powinny się odbyć zabrania. Dla mieszkańców 
powinniśmy przygotować informację. Ja nie widzę konfliktu wśród 
mieszkańców. Są dokumenty z którym  należy się zapoznać i je analizować. 
Przygotowany projekt uchwały wynika z przepisów. Jest za mało czasu aby 
obecnie przeprowadzić konsultacje i najlepiej aby było referendum. 
Kądziela Rafał – radny – w jednym z miast są dwa samorządy  i bardzo dobrze 
funkcjonują. Chcemy się oprzeć na dobrych wzorcach. 
Figura Jadwiga – radna – jest duże bezrobocie i na nasz teren należy ściągać 
inwestorów. 
Wiktorowicz Jarosław – z –ca Burmistrza – wnioskodawcy projektu podziału            
są to ludzie dorośli i biorą odpowiedzialność za to co proponują. Będzie 
administracja miejska i wiejska i nie bójmy się tej decyzji. Nie będzie zarzutów 
od mieszkańców. Jest odpowiedzialna grupa i nie należy się bać. 
Kądziela Rafał – radny – referendum jest bardzo dobre, ale nie w tym czasie. 
Wijata Jerzy – radny – ja mówiąc o referendum to mówiłem o konsultacjach                
z mieszkańcami. Decyzję o podziale gminy podejmie Rada Ministrów. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 3, przeciw – 0,  
przeciw – 1/. 
Bąk Barbara  - Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian                      
w budżecie gminy na 2014 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 4, przeciw – 0, 
wstrz. – 0 /. 
Ziółkowski Bernard – p.o. kier. OPS w Opocznie – przedstawił projekt uchwały 
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Program Pomoc gminy w zakresie dożywiania jest programem osłonowym                 
w zakresie pomocy społecznej. Program będzie realizowany w latach 2014 – 
2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Opoczno. Celem 
programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest finansowany  
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ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa. 
Firkowski Bartłomiej  - radny – cieszę się, że taki program powstaje. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 4, przeciw – 0, 
wstrz. – 0 /. 
Ziółkowski Bernard – p.o. kier. OPS w Opocznie – przedstawił projekt uchwały 
w sprawie: warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 4, przeciw – 0, 
wstrz. – 0 /. 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Wijata Jerzy – radny – sformułowania w projekcie uchwały są nieprecyzyjne. 
Ustawa mówi o dniach roboczych, czy 1 marca będziemy pobierać opłaty czy 
nie? Pierwszego marca jest święto państwowe, czy będą pobierane opłaty? 
Proszę o przeanalizowanie tego zapisu. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – tak są skonstruowane przepisy i to jest 
jasne. 
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
      / za – 5 /. 
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa - – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Szczepaniak Alicja – radna – czy PGK bierze kredyt na urządzenia, aby 
wysypisko było zaliczone do regionalnych? 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – tak. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 4, przeciw – 1, 
wstrz. – 0 /. 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru sołectwa Bukowiec Op.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 3, przeciw – 0, 
wstrz. – 1 /. 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Sielec, 
Kraszków, Mroczków Gość. Stużno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 4, przeciw – 1, 
wstrz. – 0 /. 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił informację o zgłoszonych 
żądaniach na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz o wydanych decyzjach naliczających opłatę z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego. 
Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały                     
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych 
przedszkolach. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 5, przeciw – 0, 
wstrz. – 0 /. 
 
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały                     
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Macierzyński  Janusz – z-ca Burmistrza – podział na obwody służy, aby była 
ewidencja czy dane dziecko chodzi do szkoły. Dzieci, które chodzą  nie chodzą 
do swojego obwodu nauczania nie mają prawa do bezpłatnego przejazdu do 
szkoły. 
Wijata Jerzy – radny – jest to przykład nieprawidłowego uchwalania prawa bo 
chodzi o dojazd dzieci do szkoły. Może należy zapytać rodziców, gdzie chcą 
posłać dzieci do Gimnazjum. Ten problem należy rozwiązać kompleksowo. 
Macierzyński  Janusz – z-ca Burmistrza – uczeń Gimnazjum ma prawo do 
bezpłatnego przejazdu do szkoły. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 2, przeciw – 0, 
wstrz. – 3 /. 
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI –    przedstawił projekt uchwały                       
w sprawie: aktualizacji dróg gminnych na terenie na terenie Opoczna. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 5, przeciw – 0, 
wstrz. – 0 /. 
Sudzius – Bobrek  Katarzyna – insp. w Zespole ds. Społecznych – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie: Karty Dużej Rodziny 3+.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Aby zrealizować założenia Karty Dużej Rodziny to gmina powinna 
zabezpieczyć w budżecie ponad 5 mln zł. 
Figura Jadwiga – radna – skąd pieniądze na ten cel? 
Sudzius – Bobrek  Katarzyna – insp. w Zespole ds. Społecznych – środki 
finansowe z budżetu gminy. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 1, przeciw – 0, 
wstrz. – 4 /. 
Susik Iwona – nacz. Wydz. TI – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zwolnień z podatku od nieruchomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr  21 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały / za – 1, przeciw – 0, 
wstrz. – 3 /. 
Susik Iwona – nacz. Wydz. TI – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr  22 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały: za  – 0, przeciw – 0, 
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wstrz. – 5 /. 

Ad. pkt.6.   Zapytania i wolne wnioski. 

Figura Jadwiga – radna – dlaczego w Opocznie nie ma lodowiska?  
Macierzyński Janusz  - z – ca Burmistrza -  dyr. ZSS Nr 1 odstąpił od 
organizacji lodowiska ze względu na duży koszt  utrzymania płyty lodowiska. 
Figura Jadwiga – radna – znów są umorzenia podatku dla Szpitala. Dlaczego 
podopieczni OPS otrzymują pieniądze zamiast węgla? 
Ziółkowski Bernard – p.o. Kier. OPS w Opocznie – wcześniej ogłaszaliśmy 
przetarg i zgłaszały się osoby po odbiór węgla. Obecnie przyjęliśmy zasadę,    
że to rodzina powinna się zwrócić o pomoc i otrzyma pieniądze i musi się 
rozliczyć fakturą. Rodzina może kupić węgiel lub drzewo na opał. 
Firkowski Bartłomiej – radny – Szpital jest od początku  źle zarządzany. 
Starostwo zezwoliło na udział nowego podmiotu jakim jest FALK. Brakuje 
dobrej polityki wobec społeczeństwa.  
Ziółkowski Bernard – p.o. Kier. OPS w Opocznie – Szpital powinien zwrócić 
uwagę na pomoc dla osób bezdomnych. Był przypadek, że osobie bezdomnej 
chorej  na HIV na terenie  Szpitala nie udzielono pomocy i człowiek zmarł. 
Szczepaniak Alicja – radna – czy po tym wypadku były rozmowy z dyrekcją 
Szpitala? 
Ziółkowski Bernard – p.o. Kier. OPS w Opocznie – obecnie sytuacja w miarę 
się poprawia. 
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej – pracownicy OPS bardzo chcieli 
pomóc choremu  i dużo zrobili. 

Wobec braku  pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 9.00 – 13.10 

Protokołowała         Przewodnicząca Komisji 

M.Gonsiewska       Jadwiga Figura    
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