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                                 PROTOKÓŁ NR   11/15 
 
z posiedzenia  Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 25 listopada 2015 r. 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący 
Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu 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. 
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 
komisja przyjęła: za – 7. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia  komisji we wrześniu i październiku 
2015r. 

2. Informacja na temat korzystania przez uczniów z Pływalni „Opoczyńska 
Fala”. 

3. Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1 
Przewodnicząc komisji poinformował, że protokoły  z posiedzenia  komisji            
we wrześniu i  październiku były do wglądu w Biurze Rady.                                                               
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  we wrześniu 2015r. 
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  w październiku 2015r. 
Ad. pkt. 2 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – p.o. dyr. Krytej Pływalni w Opocznie –
przedstawiła informację dot. korzystania  przez uczniów z Pływalni 
„Opoczyńska Fala”. 
Informacja stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
Grzesiński Robert – radny – są niewykorzystane limity i co będzie ze środkami 
finansowymi? 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – p.o. dyr. Krytej Pływalni w Opocznie – 
pozostało ponad 13 tyś zł niewykorzystane przez szkoły. Są przesunięcia w 
placówkach, jeśli jedna szkoła nie wykorzysta to środki są przesunięte do innej 
szkoły. 
Kacprzak Andrzej – za –ca Burmistrza – są placówki, które mają za mało 
środków finansowych na Pływalnię i chciałyby większe środki. Najwięcej                     
z Pływalni korzysta ZSS Nr 1 w Opocznie bo mają najbliżej. 
 Grzesiński Robert – radny –   ofertę Pływalni można rozbudować,                             
np. o gimnastykę korekcyjną na basenie i takie zajęcia mogłyby się odbywać           
po południu. Z budżetu gminy można zwiększyć środki finansowe dla szkół                
i przedszkoli z przeznaczeniem na Pływalnię. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
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Ad. pkt. 3 
Rożej Marianna – dyr. SANEPID w Opocznie – przedstawiła informację                  
na temat stanu sanitarnego, ilość zachorowań, higieny oraz promocji zdrowia. 
Informacja stanowi załącznik  nr 4 do protokołu. 
Sekcja Nadzoru Epidemiologii prowadzi nadzór nad wykonawstwem szczepień 
ochronnych dzieci i młodzieży w placówkach medycznych. Ogółem 
szczepieniami objętych jest 99,7%. W przypadku osób uchylających się                   
od szczepień podejmuje się odpowiednie działania administracyjne. 
Monitorowane są zachorowania na choroby zakaźne i zachorowania na gruźlicę. 
W placówkach oświatowo – wychowawczych sprawdzamy dostosowanie mebli 
do zasad ergonomii, zwracamy uwagę na spełnienie wymogu posiadania 
certyfikatów na meble szkolne i sprzęt sportowy. We wszystkich placówkach 
systematycznie prowadzone są prace Remontowe zmierzające do poprawy stanu 
sanitarno – higienicznego.  
Prowadzimy działania informacyjno – edukacyjne w zakresie profilaktyki 
chorób zakaźnych, informowanie o zatruciach niebezpiecznymi produktami.  
Nie było zatruć  dopalaczami wśród młodzieży, tylko wśród osób powyżej                 
20 lat. Na terenie Opoczna i powiatu opoczyńskiego nie ma punktów sprzedaży 
dopalaczy. Monitorujemy okolice szkół, gorzej jest z monitorowaniem 
sprzedaży alkoholu i papierosów.  
Grzesiński Robert – radny – same pogadanki dla młodzieży nic nie dadzą, tylko 
należy zaprosić na spotkanie z młodzieżą osoby, które przeszły piekło po 
zażywaniu dopalaczy i narkotyków. 
Rożej Marianna – dyr. SANEPID w Opocznie – gorsze są dopalacze jak 
narkotyki. Profilaktyka wśród uczniów jest skuteczna, zatruciu uległy osoby 
dorosłe. Problem jest wśród młodzieży powyżej 20 lat.  
Wacławiak Barbara – radna –  jeśli osoby po dopalaczach  są w Szpitalu to nie 
wiadomo jak leczyć, jakie brały substancje.  Co ze szczepieniami wśród dzieci? 
Rożej Marianna – dyr. SANEPID w Opocznie – nie ma problemu ze 
szczepieniami dzieci, jest poprawa. Jest zagrożenie POLIO, gdyż są uchodźcy, 
którzy nie mają kart szczepień. Wiele samorządów przekazuje środki finansowe 
na szczepienia młodzieży. 
Łączek Eugeniusz – radny – można zrobić spotkanie dyr. szkół i pracowników 
SANEPID – u na temat szczepień wśród dzieci i młodzieży. 
Grzesiński Robert – radny – czy w ZSS Nr 2 w Opocznie jest grzyb na 
ścianach? 
Czarnecka Edyta – dyr. ZSS Nr 2 w Opocznie – budynek szkoły jest stary, są 
przeprowadzane remonty i obecnie nie ma objawów, że wychodzi grzyb.  
Grzesiński Robert – radny – rozmawiałem z nauczycielami i mówią, że jest 
grzyb i obawiają się o zdrowie. 
Rożej Marianna – dyr. SANEPID w Opocznie – zagrożenie grzybem jest 
zagrożeniem rakotwórczym. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – w SP w Libiszowie była awaria i sale 
zalane wodą. 
Kuśmierczyk Helena – dyr. SP w Libiszowie – ściany są osuszane, zakupiliśmy 
środek grzybobójczy. W okresie wakacji pomalujemy ściany.  
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Szczepaniak Alicja – radna – w pomieszczeniach GZOPO jest duże 
zagrzybienie pomieszczenia są po remoncie, ale nie ma wentylacji. Warunki 
pracy są trudne i jest zagrożone zdrowie pracowników. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4          Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie:  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 – 2029. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w 
budżecie Gminy Opoczno na 2015 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Wacławiak Barbara – radna – jest zapisane 22 tyś zł z budowy ronda. 
Bąk Barbara – Skarbnik – to nie są oszczędności tylko prace w naszym pasie 
drogowym obok MDK. 
Informuje, iż jest zmiana kwoty dotacji dla Środowiskowego Domu Pomocy, jest 
mniejsza kwota i pyta czy radni zgodzą się aby wprowadzić jeszcze tę zmianę.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zmianą. 
   / za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
Chomicz Barbara – z-ca kier. OPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie: uchylająca uchwałę z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: określenia 
zasad odpłatności  za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
Chomicz Barbara – z-ca kier. OPS w Opocznie –   przedstawiła projekt uchwały             
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
Grzesiński Robert – radny – PCPR prowadzi specjalistyczne usługi w domu np. 
rehabilitacyjne. 
Chomicz Barbara – z-ca kier. OPS w Opocznie –są odpowiednie procedury, aby 
można było udzielić pomocy. 
Grzesiński Robert – radny – w PCPR pisali projekty, które uwzględniają takie 
usługi specjalistyczne, problem to jest tylko  finansowy. 
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Wacławiak Barbara – radna – są chorzy pacjenci, którzy nie chodzą i jest 
problem z rehabilitacją. Opiekunki społeczne są tylko na terenie miasta, a nie 
ma na terenie wsi. 
Chomicz Barbara – z-ca kier. OPS w Opocznie – wiemy o tym i opiekunki będą 
na terenie wiejskim. 
Grzesiński Robert – radny – Szpital przekroczył limit, leczył więcej pacjentów           
i obcięli nam środki finansowe. Placówki, które leczą ludzi są karane. 
Wacławiak Barbara – radna – mieszkańcy są zestresowani, źle się odżywiają               
i jest dużo udarów.  
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekty 
uchwał w sprawach: 
-  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze   
   Gminy Opoczno w roku 2016, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 /.  
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy   
   Opoczno, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 /. 
- określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych                
na obszarze Gminy Opoczno, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
-  zwolnień od podatku od nieruchomości, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła projekty uchwał 
w sprawach: 
- przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2016” oraz „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy  Opoczno na rok 2016”, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
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-  przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016”,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty - przedstawił projekty uchwał w sprawie: 
nadania imienia Szkole Podstawowej w Libiszowie, 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty - przedstawił projekty uchwał w sprawie: 
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości 
korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Wacławiak Barbara – radna – czy w naszych Przedszkolach są wolne miejsca? 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – w Przedszkolu Nr 5 są wolne miejsca, 
brakuje dzieci do jednego oddziału. W Przedszkolu Nr 4 tez są wolne miejsca. 
Kacprzak Andrzej – z-ca Burmistrza – jest to tylko uchwała zabezpieczająca. 
Wacławiak Barbara – radna – dobrze, aby w uchwale był zapis, że jeśli                          
w naszych przedszkolach nie będzie wolnych miejsc to ta uchwała będzie 
obowiązywać. Przedszkola prywatne mogą korzystać ze środków finansowych 
od sponsorów  i może są atrakcyjne. 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – Pani Prawnik opiniowała projekt 
uchwały. 
Wacławiak Barbara – radna – w projekcie uchwały jest zapis, że będzie komisja 
konkursowa, pyta kto będzie pracował w tej komisji? 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – w § 5 Regulaminu jest zapis kto 
uczestniczy w komisji konkursowej. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
   / za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 /. 
 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił projekty uchwał w sprawie: 
rozpatrzenia uwag i uchwalenie projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej                        
w północnej części miasta Opoczno, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Grzesiński Robert – radny – jeśli są to działki prywatne to cena gruntu pójdzie          
w górę. 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – dobrze, aby gmina teraz wykupiła te 
działki, chodzi o grunty 5 – 9 ha. 
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Grzesiński Robert – radny – Burmistrz Kacprzak mówił, że chodzi o wykup 
gruntu 5 -9ha przez gminę przy ul. Przemysłowej, aby mogła tam powstać strefa 
przemysłowa. 
Wacławiak Barbara – radna – jeśli chcemy kupić grunty to mam pytanie, czy               
w budżecie gminy mamy na to pieniądze. 
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt.5         Zapytania i wolne wnioski. 

 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący podziękował i zamknął 
posiedzenie.  
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 13.00 
 
                                                                                   Przewodniczący Komisji                                      

 
Protokołowała:                                                           Eugeniusz Łączek 
                                                                                                         

Marta Gonsiewska                                                                       
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