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PROTOKÓŁ NR 1/2016 
z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
w dniu 27 stycznia 2016r. 

 
 

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 protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2015r. 
2. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2015 rok. 
3. Zatrudnienie w placówkach oświaty.  
4. Sprawozdanie z prac Komisji za 2015 rok.  
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
6. 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 
/załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  
 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji.  
 
Ad.1. 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2015r. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 12/15 z dnia 23 grudnia 2015r. był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad przed 
rozpoczęciem Komisji.  
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 12/15 z dnia 23 grudnia 2015r.  

 
Ad.2. 

Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2015 rok. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – przedstawił informację / załącznik nr 3 do protokołu /.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
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Ad.3. 
Zatrudnienie w placówkach oświaty.  

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 4 
do protokołu /.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Powiedział Pan, że pracowników 
administracyjnych jest za dużo. Przeliczył Pan, czy Pan tak uważa? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Tak wynika z porównania szkół. Na 
pewno jest przerost zatrudnienia w ZSS Nr 3.  
Aneta Tokarska – Dyrektor ZSS Nr  w Opocznie – Nie możemy osądzać zatrudnienia 
na podstawie ogólnikowego stwierdzenia. Proszę przyjrzeć się strukturze zatrudnienia. 
Nie mam możliwości logicznej redukcji pracowników administracyjnych. Jedyne 
stanowisko do likwidacji to ksero, ale tam jest osoba w wieku przedemerytalnym,                         
a zatem prawnie chroniona. Zmieniłam jej zakres obowiązków. Jeśli chodzi o obsługę 
stołówki to doszło nam dożywianie w Szkole w Januszewicach, a zatem zakres pracy 
się zwiększył. Do sprzątania mam dwie Panie i redukcja nie jest możliwa. 
Konserwatorzy - pracownicy gospodarczy pomagają utrzymać stan techniczny szkoły                      
i żeby zaoszczędzić wykonują też prace remontowe. Nie jestem w stanie ograniczyć 
zatrudnienia. Pracownicy mają staż, doświadczenie i są potrzebni.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Te sprawy przedyskutują Państwo na spotkaniu 
z Burmistrzem i Naczelnikiem.  
Tomasz Kopera – radny – Została podjęta uchwała o likwidacji GZOPO. Co                                     
z księgowymi w szkołach? Zostaną przeniesieni do CUW-u czy zwolnieni? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Nowy organ będzie działał od 1 maja. 
Ciężko jest mi powiedzieć, ile osób znajdzie w nim zatrudnienie. Na pewno część 
pracowników szkół i część pracowników GZOPO przejdzie  do nowego organu.  
Tomasz Kopera – radny – Z dniem 1 maja szkoły nie będą miały księgowości? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Tak. W szkołach jest 5 księgowych, 
część z nich będzie pracować w CUW-ie.  
Anna Wolowska – radna – Jak wygląda sprawa zatrudnienia w kuchni w ZSS Nr 2? 
Nasza koleżanka choruje, a tam jest dużo pracy.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Jest Pani na zastępstwo.   
Małgorzata Kozłowska – Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie – Proszę pamiętać o okresie 
wypowiedzenia. Do końca stycznia księgowi powinni otrzymać wypowiedzenie                            
z pracy.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Uchwała o utworzeniu CUW-u nie 
została jeszcze ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego. Zaczekamy na 
jej ogłoszenie i uprawomocnienie. Potem dowie się Pani co należy zrobić. Wszystkie 
procedury są przygotowywane.  
Edyta Czarnecka – Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie – Chciałam sprostować  -                                 
w materiale jest napisane, że w ZSS Nr 2 pracuje dwóch pracowników 
administracyjnych. Jest pół etatu księgowości i pół etatu sekretariatu.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący - Widzimy potrzebę lepszej współpracy na linii 
Wdział Oświaty – Dyrektorzy szkół.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

Ad.4. 
Sprawozdanie z prac Komisji za 2015 rok.  
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Komisja opracowała sprawozdanie i przyjęła głosami: za – 9, przeciw – 0,        

wstrz. – 0.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad.5. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję: 
 
A) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.  

Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  

 
a) uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029.  

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

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.               

b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.  

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.               

c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów 
Mazowiecki.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.  
Będzie autopoprawka: w § 1 wykreślić „i” oraz w § 3 dopisać: „do zawarcia którego 
upoważnia się Burmistrza Opoczna”.  

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.               

d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok.   
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do 
protokołu/.  
Opinia RIO jest pozytywna, odczytam ją na sesji.  

Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.               

e) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty 
dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” 
w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.  

Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.               
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f) upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy 
Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań                  
z zakresu ochrony zdrowia.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –                            
Ta uchwała zostanie wycofana z porządku obrad sesji / załącznik nr 12 do protokołu /.  
 

g) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, 
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 13 do protokołu /.  

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

 
 
Ad.6. 

Zapytania i wolne wnioski. 
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – zapytała o decyzję w sprawie 
mieszkańców bloku socjalnego ul. Rolna 14. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Zorientuję się.  
Robert Grzesiński – radny – poruszył problem bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej 
/progi zwalniające/.  
Od strony ul. Inowłodzkiej są trzy progi zwalniające, a od strony ul. Partyzantów nie 
ma żadnego. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Koszt progu zwalniającego nie jest tak 
duży jak powiedział Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego. Sprawdzałem i 
koszt progu to 2 tys. zł, a nie jak mówi Naczelnik 20 tys. zł.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Bezpieczeństwo jest 
najważniejsze. Rozważymy sprawę.  
Alicja Szczepaniak – radna  - zapytała czy Gmina weźmie udział w programie 
„Koperty życia” dla ludzi starszych.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Każda inicjatywa skierowana                            
w kierunku ludzi jest cenna. Przekażę wniosek na Kierownictwie i udzielę informacji.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
Kieruję apel w stronę Dyrektorów szkół, aby zachęcali uczniów do wzięcia udziału                                      
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.  
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.05 
 
 
 

                              Przewodniczący Komisji  
Protokołowała                                        Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 

Kultury 
 
Bogumiła Kędziora                                                               Eugeniusz Łączek  
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