
PROTOKÓŁ NR 3/15 
z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury  
w dniu 23 marca 2015r. 

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i w lutym 2015r. 
2. Bezrobocie w Gminie Opoczno.  
3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                            
w roku 2014 – ocena.  

4. Strategia Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020.  
5. Rozpatrzenie skargi na dyr. MDK w Opocznie – wypracowanie projektu 

uchwały.  
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
7. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Otworzył posiedzenie Komisji                               
i powitał wszystkich obecnych. 
 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia.  
Brak zgłoszeń.  
Zaproszenie na Komisję wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Adn. 1.  

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i w lutym 2015r. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 1/15 z dnia 26 stycznia 2015r. i Nr 2/15 z dnia                            
23 lutego 2015r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również 
dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.  
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 1/15 z dnia 26 stycznia 2015r.  
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Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 2/15 z dnia 23 lutego 2015r.   
 
Adn. 2.  

Bezrobocie w Gminie Opoczno.  
 
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – 
przedstawił informację / załącznik nr 3a do protokołu /. 
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Ile na rok 2015 jest przyznanych staży                    
i jaki jest warunek  żeby osoba dostała się na staż? 
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Nie mogę 
odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Na dzień dzisiejszy – od stycznia do marca 
zrealizowanych jest 135 staży.  
Oczekujemy na środki z programu „Power”. Ten program dotyczy osób do 30 roku 
życia. Chcemy pozyskać 2 mln zł i to przede wszystkim na staże. Termin składania 
wniosków jest od 27 marca do 17 kwietnia. Myślę, że pozyskamy te środki, bo do tej 
pory nie mieliśmy przypadku odrzucenia wniosku.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący - Jakie warunki musi spełnić osoba? 
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Musi być 
do 30 roku życia i musi być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Musi być 
zawarta umowa na 6 miesięcy – 3 miesiące finansowane jest z PUP, a pozostałe                                   
3 miesiące – finansuje pracodawca.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący - Kto szuka miejsca pracy dla tej osoby? 
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Urząd 
Pracy, albo ona sama.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Niektóre osoby są po kilka razy na 
stażu, a inne wcale.  
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Nie ma 
ograniczenia, ile razy można ze stażu skorzystać.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Niektóre zakłady pracy mogą przyjąć                
na staż na 6 miesięcy, pod warunkiem że zatrudnią osobę na 3 miesiące. Inni są 
zwolnieni z tego obowiązku. Kto o tym decyduje? 
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – To zależy 
od projektu, a dokładniej od instytucji zarządzającej, jakie określi warunki. 
Dysponentem jest Starostwo.  
Robert Grzesiński – radny – Dziękuję za pomoc dla Szpitala.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Jakie można dostać dofinansowanie                     
na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Można 
pozyskać do 20 tys. zł.  
Anna Wolowska – radna – W jakiej wysokości pracodawca dostaje dofinansowanie 
dla osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia? 
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Jest 
program 50+ i tu dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres: 
- 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat,                            
w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.  
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Anna Wolowska – radna – Czy osoba, która pracuje i dodatkowo otwiera działalność 
gospodarczą może dostać pieniądze na wyposażenie biura? 
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Nie. Musi 
mieć status osoby bezrobotnej.  
 
Materiał Urzędu Miejskiego na temat zatrudnienia i korzystania z aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu stanowi załącznik nr 3b do protokołu.  
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 
Adn. 3.  

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                            
w roku 2014 – ocena.  

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /. 
 

Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
GPPiRPA oraz GPPN.  
 
 
Adn. 4.  

Strategia Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020.  
 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawił informację 
/ załącznik nr 5 do protokołu /.  
Zapraszam do dyskusji. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i wnioski. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – To bardzo ważny dokument dla 
miasta i gminy Opoczno. To wersja robocza. Proszę o wczytanie się. Zapraszam do 
dyskusji, byście uzupełnili dokument własnymi wnioskami i pomysłami.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – W strategii jest zapis o utworzeniu parku 
miejskiego – gdzie by była lokalizacja?  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – Zastanawialiśmy się 
gdzie on mógłby być, nie jest to łatwe, ale są takie miejsca. Wybór lokalizacji 
powinien być poprzedzony głęboką analizą, my ukierunkowujemy, nie chcemy 
narzucać. Lokalizacji jest kilka, ale lokalizacja nie decyduje o zasadności idei. Park 
powinien być – mówimy o tym od dawna, ale trudno nam przejść do realizacji.  
Radny Tomasz Kopera – zapytał, czy w roku bieżącym zostaną podjęte działania 
w zakresie przygotowania terenów pod inwestycje. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – To pytanie nie do 
mnie. Miejsc na lokalizację terenów inwestycyjnych jest kilka. Na chwilę obecną nie 
mamy miejsca, by rozpocząć inwestycje. Uważamy, że należy zdecydować się na 
jedną lokalizację, ale czy zostaną podjęte działania w tym kierunku to pytanie nie do 
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mnie. Dobrze gdyby zatwierdzenie strategii zmusiło do uruchomienia procedur w tym 
kierunku.  
Radna Alicja Szczepaniak – uważa, że powinny powstać Rady Osiedlowe, które 
będą miały przydzieloną określoną pulę środków, którymi będą mogły 
zarządzać, na wzór Funduszu Sołeckiego.  
Robert Grzesiński - radny – Ta propozycja jest budżetem obywatelskim.  
Edyta Figura – Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Opocznie – Sprawa Przedszkola Nr 6 – 
muszą być uregulowania prawne. Czy to powinno być uwzględnione w Strategii,                          
czy nie?  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – To nie podlega 
regulacji Strategii. Strategia nie odnosi się do takich spraw, jak kwestie uregulowania 
terenu.  
Edyta Czarnecka – Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie – Mamy pomysły i chcemy wziąć 
udział w dyskusji na temat Strategii. ZSS Nr 2 ma pomysł na stworzenie bazy 
sportowo-rehabilitacyjnej, bo społeczeństwo się starzeje. Mamy wizualizację sali                                               
z dofinansowaniem 70%.  
Śmigiel – Zastępca Dyrektora ZSS Nr 2 w Opocznie – Jakie są dalsze etapy 
procedowania? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – To dopiero pierwszy 
etap. Dobrze gdyby wszystkie uwagi wpłynęły do nas, najlepiej pisemnie, byśmy                            
je przeanalizowali. Proszę o przesyłanie uwag na etapie roboczym.  
Anna Domagalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modrzewiu - W dokumencie są 
błędy. Nasza szkoła nie ma sali gimnastycznej.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Funduszy Europejskich – Pomyłki nie miały 
żadnych ukrytych celów.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Przewodniczący zarządził przerwę. 
 
Adn. 5.  

Rozpatrzenie skargi na dyr. MDK w Opocznie – wypracowanie projektu 
uchwały.  

Pisma stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący  - Na posiedzeniu w styczniu wypowiadały się 
obie Panie. Nie ma konieczności, by zrobiły to ponownie. Znamy sprawę.  
Justyna Małachowska – Obsługa prawna Urzędu – Skargę można uznać za zasadną lub 
niezasadną. Uchwała uznająca skargę za bezzasadną wymaga uzasadnienia. Uchwała 
uznająca skargę za zasadną nie wymaga takiego uzasadnienia.  
 

Przewodniczący zapytał, kto z radnych uważa że skarga jest zasadna, a 
następnie zapytał, kto z radnych uważa, że skarga jest bezzasadna.  
 

Komisja uznała skargę Pani Lidii Stanek z dnia 24 listopada 2014r.                     
na działalność dyrektora MDK w Opocznie za zasadną: za – 6. 
/ za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało: za – 0 /.  
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Zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały na sesję.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – W jakim zakresie uważacie 
Państwo skargę za zasadną? 
Justyna Małachowska – Obsługa prawna Urzędu – Skarga dotyczy zaniedbania lub 
nienależytego wykonania obowiązków.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Uważam, że poruszałam się                     
w ramach swoich obowiązków. Jesteśmy po pierwszej rozprawie. Sprawa jest w toku. 
Dla mnie skarga jest bezzasadna.  
 
Adn. 6.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
 

a) Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2015.  

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu 
/.  

Komisja głosami: za – 7,  przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

b) Projekt uchwały w sprawie: określenia inkasentów i wynagrodzeń                   
za inkaso na terenie Gminy Opoczno. 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.  
Robert Grzesiński – radny – Radny może być inkasentem? 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Może.  

Komisja głosami: za – 7,  przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

c) Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty                          
od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 11 w Opocznie, przeznaczonej                      
lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.  

Marzanna Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Skoro Wspólnota chce kupić teren                                       
i nim gospodarować sama, to uważam to za dobre.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Na kierownictwie była dyskusja,                           
że nieruchomości przylegające do bloków są problemem dla Gminy, jest ich dużo, są 
problemy z ich zarządzaniem i zagospodarowaniem. Wywiązała się dyskusja, czy nie 
udzielić wyższej bonifikaty, żeby zachęcić Wspólnoty do przejmowania i zarządzania 
nimi. Burmistrz chyba będzie wnioskował o udzielenie jeszcze wyższej bonifikaty,                  
niż ta w wys. 80%. Dyskusję na temat wysokości bonifikaty zostawcie sobie na sesję.  

Komisja przyjęła do wiadomości /za przy. do wiad.: za – 8,  przeciw – 0, wstrz. 
– 0/ projekt uchwały.  
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d) Projekt uchwały: zmieniającej uchwałę Nr XII/98/11 Rady Miejskiej                        

w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w spawie trybu postępowania                   
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym, 
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania 
objętego dotacją.  

Włodzimierz Gregorczyk – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /. 
Inicjatorem uchwały jest Spółka Wodna w Różannej, reprezentowana przez Pana 
Jerzego Wijatę. Otrzymaliście Państwo wniosek w tej sprawie / załącznik nr 10a                          
do protokołu /.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Istotą nowelizacji uchwały jest 
rezygnacja z 10% wkładu własnego Spółki, by ubiegać się o dofinansowanie ze strony 
Gminy. Spółka w Klinach zawiesiła działalność z uwagi na problemy w zebraniu tych 
10%. Uważam, że to hamulec w powstawaniu Spółek Wodnych i w ich działaniach 
inwestycyjnych.  
Radny Tomasz Kopera – zapytał jaką kwotę dofinansowania uzyskały Spółki 
Wodne w roku ubiegłym.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Sprawdzę.  

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

e) Projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych                         
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 
Opoczno.  

Janusz Plaskota – p.o. Naczelnika Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały                          
/ załącznik nr do 11 protokołu /. 
Ten projekt uchwały był konsultowany ze wszystkimi Dyrektorami przedszkoli.  

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

f) Projekt uchwały: zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/339/13 z dnia                                           
30 sierpnia  2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/122/11                                
z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych 
na terenie miasta Opoczna.  

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /. 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych wskazane jest, że drogi gminne stanowią 
własność gminy, a więc koniecznym wymogiem jest uzyskanie prawa własności do 
terenu pod drogą. Na to zwrócił uwagę Wojewoda Łódzki  / załącznik nr 12a do 
protokołu / wnosząc o poprawienie uchwały w części dotyczącej aktualizacji 
przebiegu dróg gminnych. Wobec powyższego koniecznym jest zmiana uchwały 
poprzez wyłączenie odcinka drogi ul. Przemysłowej w przebiegu ul. Przemysłowa – 
Wymysłów – PKP (CMK).  

6 
 



Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Dlaczego tę drogę mieliśmy w planie 
zagospodarowania przestrzennego? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - W 2011 roku 
został ustalony przebieg tej drogi, ale nie pokrywa się on z wyjeżdżonym przez ludzi 
śladem. Po wytyczeniu przez geodetę okazuje się, że droga jest przesunięta o 5 
metrów.  
Tomasz Kopera – radny – Gościniec na Brzustówek to droga? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - Tak, to droga 
która jest w działkach prywatnych. Jeśli uchwała zostanie podjęta to nie będzie tej 
drogi.  
Gmina będzie musiała wykonać drogę trochę przesuniętą w prawo. 
Jan Stępień – radny - Czy Skarb Państwa jest właścicielem obecnie tej drogi, czy nie? 
Czy ta droga jest w ewidencji? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Tej drogi nie 
ma w żadnej ewidencji.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Uchwałę trzeba poprawić,                                          
bo zaliczyliśmy tę drogę do dróg gminnych, wiedząc że właścicielem jest nie Gmina                     
a Skarb Państwa. Ta droga to odgałęzienie od ul. Przemysłowej w kierunku CMK.                        
W przyszłości Gmina będzie musiała skomunalizować tę drogę.  
Tomasz Kopera – radny – Jeśli w uchwale wyłączymy tę drogę z dróg gminnych to 
właściciel prywatny zablokuje przejazd, zasypie gliną. Ludzie nie będą mieli dojazdu 
do swoich działek rolniczych.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Co innego jest nieformalne jeżdżenie 
przez grunty prywatne, a co innego to, co w uchwale. Trzeba to uporządkować.  

Komisja głosami: za – 2,  przeciw – 1, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

g) Projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr V/40/15 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia                          
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 
2020”. 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /. 

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

h) Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2032”.  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /. 
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Gdzie odbywa się utylizacja? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Najbliższe składowisko jest koło Rawy Mazowieckiej                                
i w Radomsku. Przyszły oferent musi wskazać azbest, gdzie będzie wozić, na jakie 
składowisko. 
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Komisja głosami: za – 7,  przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

i) Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt                              
na terenie gminy Opoczno na rok 2015.  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 15 do protokołu /. 
Robert Grzesiński – radny – Czy pieniądze od Gminy są wystarczające na schronisko?  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Tak. 
Radny Robert Grzesiński – zwrócił uwagę na konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań w temacie przybywania bezpańskich psów na ulicach 
miasta. Na ulicy Akacjowej pies pogryzł dziecko – do tej pory pies biega w tej 
okolicy! 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Problemem jest miejsce w schronisku. Zgodnie z ustawą 
zabronione jest wyłapywanie psów, nie gwarantując im miejsca w schronisku. To jest 
problemem, a nie pieniądze.  
Robert Grzesiński – radny – Budując schronisko powinniśmy liczyć się                                              
z konsekwencjami. Problem powraca jak bumerang. Psów przybywa. Jeśli problem 
załatwi rozbudowa schroniska to zróbmy to. Czy bezpańskie psy wyłapywane są po 
godz. 15? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Po godz. 15 wyłapywane są psy ranne lub stwarzające 
zagrożenie. W innych przypadkach nie.  
Alicja Szczepaniak – radna – Od 8 lat jestem radną i cały czas jest dyskusja, a nic z 
tego nie wynika.  
Tomasz Kopera – radny – Może zawrzeć umowę i przewozić psy do schroniska w 
innym mieście? Jak ocenić, czy pies stwarza zagrożenie – jeśli ugryzie to dopiero coś 
zrobicie?  
Robert Grzesiński – radny – Po jakim czasie pobytu w schronisku możemy zwierzę 
uśpić, jeśli nikt się nie zgłosi po nie? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Będzie w schronisku do śmierci.  
Mieczysław Wojciechowski – radny - Mam pomysł – czipowanie psów. Może przez 
Posła Telusa zwrócić się, aby w Warszawie podjęli jakieś działania w tym temacie. 
Budowanie schroniska to był błąd.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Jeśli ustawowo każdy będzie miał obowiązek to będzie 
czipowanie. 

Komisja głosami: za – 8,  przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

 
j) Projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie.  
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Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 16 do protokołu /. 

Komisja głosami: za – 8,  przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

k) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosków z dnia 30 stycznia, 
9, 10 i 27 lutego 2015r.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 17 do protokołu /. 

Komisja głosami: za – 8,  przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

l) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku z dnia 25 lutego 
2015r.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 18 do protokołu /. 

Komisja głosami: za – 8,  przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

 
m) Projekt uchwały: uchylającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi                 

z dnia 24 listopada 2014r. /Pani Lidia Stanek/. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący  - Podjęliśmy uchwałę. Służby Wojewody jej nie 
przyjęły.  
Justyna Małachowska – Obsługa prawna Urzędu – Na sesji Rady Miejskiej w dniu                       
29 stycznia br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia                    
24 listopada 2014r. na działalność dyrektora MDK w Opocznie /Pani Lidia Stanek/.                           
W odpowiedzi Urząd Wojewódzki przysłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
/załącznik nr 19a do protokołu/. Trzeba uchwałę uchylić, a następnie podjąć nową.   

Komisja głosami: za – 8,  przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

n) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 24 listopada 
2014r. na działalność dyrektora MDK w Opocznie /Pani Lidia Stanek/.  

 
Omawiany był wcześniej.  
 

o) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 18 marca 2015r. 
na działalność dyrektora MDK w Opocznie /Pani Stanisława Wójcik/.  

Skarga stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Stanisława Wójcik - skarżąca – Na początku chciałam się zwrócić do Pani Dyrektor 
Moniki Matusiewicz z pytaniem – czy wie Pani o tym, że istnieje Zespół 
„Mroczkowianie”?  
W 2011 roku złożyłam oficjalne pismo do Pani Moniki Matusiewicz Dyrektor MDK                     
w Opocznie z informacją, że powstał Zespół „Mroczkowianie” i zależy nam na 
współpracy z MDK. Myślałam, że ta współpraca przyniesie nam satysfakcję. Mam żal 
do Pani Dyrektor, że zapomniała o nas. Zespół „Mroczkowianie” to specyficzny 
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zespół w Powiecie Opoczyńskim, a nigdy nie był powiadamiany o wyjazdach na 
przeglądy                      i festiwale. Sukcesy mamy bardzo duże. Ze wszystkim 
musiałam uporać się sama. Pani Dyrektor nie zapraszała nas na imprezy, byliśmy 
traktowani złośliwie, wyłączano nam mikrofony.  
Nie uzyskaliśmy nawet jednej złotówki z MDK. Pracujemy sami. Pani Dyrektor nie 
zrobiła nic, żeby pomóc mi wypromować Zespół. Od 2011 roku byliśmy na ok. 100 
występach. Nadszedł czas, by Pani Dyrektor bardzo poważnie potraktowała mój 
Zespół.  
Działamy pod kierunkiem Profesora Bińkowskiego. To on podpowiedział mi, jak 
założyć zespół.  
Chcę na sesji również zabrać głos w tej sprawie. Informuję Państwa, że powstaje 
stowarzyszenie osób pokrzywdzonych przez Panią Monikę Matusiewicz.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie  - Miejski Dom Kultury posiada 
pewne struktury. Ze swej działalności składamy sprawozdania. Środki na działalność 
uzyskujemy z budżetu Gminy i w ramach tego się poruszamy. Obecnie działają                                 
4 zespoły śpiewacze. Działają one społecznie, pokrywamy tylko instruktora z MDK.  
MDK nie ma obowiązku, a nawet prawa wspierać finansowo takich zespołów. 
Jesteśmy zobowiązani w pierwszej kolejności rozwijać działalność statutową swoich 
zespołów. Pani Stanisława nigdy nie zwróciła się o dotację od Gminy. Pani Stasia 
podkreśliła,                    że ma problem ze znalezieniem środków i my też je mamy. 
My też prowadzimy działania promocyjne. Nie możemy prowadzić działań 
promocyjnych wszystkich zespołów.  
Zespół Mroczkowianie często występował na Dożynkach i Kusokach. Starałam się 
stworzyć dogodne warunki. Dowoziliśmy ich nawet swoim samochodem na 
prezentację.  
Na koniec powiem, że ogłoszono konkurs na osoby do odznaczeń w działalności 
kulturalnej. Pani Stanisława zwróciła się do mnie, abym wystąpiła dla niej o tę 
nagrodę i wniosek został złożony. Te zarzuty są dla mnie niezrozumiałe.  
Wspieranie organizacji pozarządowych to nie jest działalność MDK.  
Alicja Szczepaniak – radna  - Jakie oczekiwania ma Pani Wójcik wobec MDK? 
Stanisława Wójcik - skarżąca – Nie finansowe. Jestem osobą zaradną. Proszę                                
o informacje na temat festiwali, przeglądów i imprez kulturalnych. Nigdy taka 
informacja nie dotarła do nas.  
Otrzymałam nagrodę Starosty za działalność kulturalną. Pani Dyrektor potwierdziła,                                       
że na moją próbę  – dlaczego MDK sam nie wystąpił, musiałam poprosić o to sama.  
Jaka ta współpraca jest? – żadna.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie  - Jeśli chodzi o pozyskiwanie 
informacji – nie jesteśmy bazą danych i instytucją, która przekazuje informacje. Nie 
jesteśmy w obowiązku tego robić. Poza tym nie znam nawet adresu. Do nas wiele 
instytucji zwraca się o współpracę. Wnioskowaliśmy o nagrodę dla Kapeli 
Opocznianka, Tramblanka i innych osób. Jeśli chodzi o inicjatywę nagrody – skąd 
mam wiedzieć, ile osób czuje się, że może pretendować do nagrody.  
Robert Grzesiński – radny – Według mnie to konflikt charakterologiczny. Czy któraś                  
z osób pracujących w MDK mogłaby przejąć rolę i informować stowarzyszenia                             
i organizacje o imprezach kulturalnych? Tych organizacji nie jest tak wiele, byśmy nie 
mieli z nimi kontaktów.  
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Tomasz Kopera – radny – Pani Dyrektor z jednej strony mówi, że współpracowała                             
z zespołem, a z drugiej, że nie zna adresu. Według mnie ta skarga jest zasadna.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie  - Podmiotów, które współpracują 
z MDK jest bardzo wiele. Z zespołem Mroczkowianie ta współpraca była największa.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Skargi zaczynają być modne w naszej 
Gminie. Uważam, że problemy można rozwiązywać polubownie. Wystarczy przyjść 
do Burmistrza, do Przewodniczącego Rady i porozmawiać, a nie od razu pisać skargi. 
Przykro mi bardzo, że nie korzystacie z pomocy radnych. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Czy była Pani z tym problemem u Burmistrza 
Wieruszewskiego? 
Stanisława Wójcik - skarżąca – Nie.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Od kiedy zespół działa? 
Stanisława Wójcik - skarżąca – Powstał 29 listopada 2011 roku. 
Anna Wolowska – radna – Sugestia jest taka, by Pani Dyrektor upoważniła 
pracownika, by wysyłał zaproszenia na imprezy kulturalne dla wszystkich zespołów.  
 

Przewodniczący zapytał, kto z radnych uważa że skarga jest zasadna, a 
następnie zapytał, kto z radnych uważa, że skarga jest bezzasadna.  
 

Komisja uznała skargę Pani Stanisławy Wójcik z dnia 18 marca 2015r. 
na działalność dyrektora MDK w Opocznie za bezzasadną: za – 2. 
/ za uznaniem skargi za zasadną głosowało: za – 1 /.  
Zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.  
 

p) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Muzeum 
w Opocznie /Państwo Janina i Kazimierz Podlewscy/.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił skargę / pismo stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu /. 
 

Przewodniczący zapytał, kto z radnych uważa że skarga jest zasadna, a 
następnie zapytał, kto z radnych uważa, że skarga jest bezzasadna.  
 

Komisja uznała skargę Państwa Janiny i Kazimierza Podlewskich                          
na dyrektora Muzeum w Opocznie za bezzasadną: za – 4. 
/ za uznaniem skargi za zasadną głosowało: za – 0 /.   
Zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały na sesję.  
 
 
Adn. 7.  

Zapytania i wolne wnioski.  
 

a) Apel Posła Telusa w sprawach rolniczych – załącznik nr 22 do 
protokołu. 
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Radni zapoznali się z pismem i apelem przygotowanym przez Posła Roberta 
Telusa do Premier Ewy Kopacz w sprawie protestów rolniczych.  
 
 
 
 

b) Linia Nr 4 Przystanek Opoczno-Południe – załącznik nr 23 do 
protokołu  
 

Prezes MPK Sp. z o.o. – przedstawił radnym informację o stratach 
wynikających                            z przewozów na nowoutworzonej linii nr 4 
zapewniającej dowóz do stacji kolejowej Opoczno-Południe.  
Alicja Szczepaniak – radna – Jaką Pan Prezes ma propozycję? 
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie - Są podane warianty. Proszę                 
o wniosek, aby Burmistrz zapewnił pieniądze Spółce na przewozy na stację PKP 
Opoczno-Południe, albo będzie rezygnacja z tych przewozów.  
 
Ponadto: 
Radny Mieczysław Wojciechowski – prosi o wykaz narodzeń dzieci                                          
w poszczególnych obwodach szkół /na sesję/ oraz o wykaz kwot za 2014 rok 
jakie Gmina dołożyła do funkcjonowania swoich szkół. 
 
 
 
 
Z pozostałymi opisowymi materiałami sesyjnymi Komisja zapoznała się.  
Stanowią one załączniki do protokołu z sesji Rady Miejskiej w dn. 27 marca 2015r.  
 
 
 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.  
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 13.20 
 
 
 
 
 

                               Przewodniczący Komisji  
Protokołowała                                         Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,                                    

Kultury 
 
Bogumiła Kędziora                                                             Eugeniusz Łączek      
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