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PROTOKÓŁ NR 12/15 
z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
w dniu 28 grudnia 2015 r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca 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 listopadzie 2015r. 
2. Plan pracy komisji na rok 2016 
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
4. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji                            
i powitała wszystkich obecnych. 
 
Przewodnicząca złożyła wniosek o wykreślenie punktu 2 „Budżet gminy na rok 2016.” 
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła wniosek 
Przewodniczącej Komisji Alicji Szczepaniak. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 1c do protokołu/.   
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji.  

 
 
Ad.1. 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w listopada 2015r. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 11/15 z dnia 24 listopada 
2015r. 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 protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 11/15 z dnia 24 listopada 2015 r. 
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Ad.2 
     Plan pracy komisji na rok 2016. 
 
Plan pracy komisji na rok 2016 r. stanowi załącznik nr 2 do Protokołu. 
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła Plan pracy komisji na 
rok 2016. 

 
Ad.3 
      Zmiany w budżecie gminy Opoczno na rok 2015. 

 
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy Opoczno na rok 2015./Uchwała stanowi załącznik nr 3 do Protokołu./ 
W wydatkach zmiany dotyczą dotacji dla ZSS nr 2 w kwocie 20 tys. złotych na 
budowę windy. Najwięcej  wydatków jest na oświatę. Jeśli chodzi o plan zmian 
zmiany nastąpiły w ZSS nr 1, ZSS nr 3 i ZS w Bielowicach, SP w Kraśnicy. Jeśli 
chodzi o wydatki inwestycyjne nastąpiło przesunięcie na zakup sokowirówki dla 
jednego z przedszkoli. Zmniejszenia nastąpiły w Ośrodku Pomocy Społecznej i 
Przedszkolu nr 6.  
Została wstrzymana egzekucja należności z tytułu zaległych składek w ZSS nr 1 przez 
Naczelny Sąd Administracyjny. Jeden z wydziałów Urzędu Miejskiego prosi o 
przesunięcie środków na wypłatę ekwiwalentu na członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych w kwocie 9600 zł.  
 

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

 
Ad.4 
      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno. 
 
Iwona Susik-naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- Przedstawiła projekt 
uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno./Załącznik nr 4 do Protokołu/. 
 

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

 
Ad.5 
      Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na 
zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz 
kryteriów wyboru ofert. 
 
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Przedstawił projekt uchwały w sprawie 
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości 
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korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert./Załącznik nr 
5 do Protokołu/. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

 
Ad.6 
      Uchwała w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno pod 
nazwą Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie. 
 
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Przedstawił projekt uchwały w  sprawie 
likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno pod nazwą Gminny Zespół 
Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie./Załącznik nr 6 do Protokołu/. Nowa 
jednostka będzie działać na tych samych zasadach co stara. Chodzi o to, że będzie 
jeden księgowy, a nie jak dotychczas każdy w osobnej jednostce. Przyniesie to 
oszczędności. Część osób musi liczyć się z utratą pracy. Centrum zacznie działać 3 
miesiące od uchwalenia, czyli około 1 marca 2016 r. 
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji- Mam pytanie odnośnie samej likwidacji 
GZOPO, co będzie po 31 grudnia chodzi, co z pensją dla nauczycieli? 
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Wtedy Wydział Oświaty musi się o 
tego przygotować, by burmistrz ogłosił konkurs na kierownika i na inne stanowiska. 
Anna Nalewczyńska -księgowa GZOPO- Istnieje pewne ryzyko by w każdej szkole 
zatrudniać swoją kadrę, nie może to być osoba prosto z ulicy. Według ustawy o 
rachunkowości osoby  muszą spełniać pewne warunki. Ja w pełni popieram powstanie 
tego Centrum. 
Anna Wolowska-radna- Jeżeli GZOPO zostanie zlikwidowane to Centrum musi 
powstać? 
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Tak wtedy musi powstać. 
Anna Wolowska-radna-  Ilu pracowników jest w GZOPO? 
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- 14 osób. 
Robert Grzesiński-radny- Czy Centrum będzie obsługiwać tylko szkoły? 
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Możemy to rozszerzyć nie tylko na 
szkoły, na przykład też na Ośrodek Pomocy Społecznej, ale na razie myślimy tylko o 
placówkach oświatowych. 
 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. –2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

 
Ad.7 
      Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod 
nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno” oraz nadanie jej statutu. 
 
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Przedstawił projekt uchwały w sprawie  
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Opoczno” oraz nadanie jej statutu./Załącznik nr 7 do Protokołu/. 
Nowa jednostka będzie działać na podstawie ustawy o rachunkowości i ustawy o 
finansach publicznych. 
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Anna Wolowska-radna- Czy np. będzie księgowy w ZSS nr 1, czy tylko w Centrum? 
Marek Ziębicki- naczelnik Wydziału Oświaty- Tylko w Centrum, będą znaczne 
oszczędności. 
 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. –2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

 
Ad.8 
      Rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 5 października 2015 r. 
 
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- Przedstawił skargę Pani Marii Surmy z dnia 5 
października 2015 r. Prosił by uznać skargę za bezzasadną./Załącznik nr 8 do 
Protokołu/. 
Anna Wolowska-radna- Dlaczego nie mamy kopii tej skargi, wolę się z tym zapoznać 
przed głosowaniem? 
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta-  Materiał jest obszerny, ale możemy skserować 
na sesję. 
 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. –1-uznała skargę Pani Marii 
Surmy z dnia 5 października 2015 r. za bezzasadną. 

 
Ad.9 
      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Modrzewiu. 
 
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Modrzewiu./Załącznik nr 9 do Protokołu/. 
 

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

 
Ad.10 
      Zapytania i wolne wnioski. 
 
Robert Grzesiński-radny- Ja w kwestii świetlic, czy można zaprosić świetlicowych na 
spotkanie? 
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- To ważna sugestia, którą można wziąć pod 
uwagę. 
Elżbieta Dorocińska-radna- Po rozmowie z Panią burmistrz Ziębą wiem o takim 
zaproszeniu na sesję w styczniu. 
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- Planowane jest spotkanie z Panią burmistrz 
Ziębą na styczeń, po okresie świątecznym. 
Anna Wolowska-radna- Pan dyrektor Miękus miał również rozmawiać na ten temat, 
przedstawić swój pomysł. 
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 8.50 
 
 
 

                               Przewodnicząca Komisji  
Protokołował                                        Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 

i Przestrzegania Prawa  
 
Andrzej Monik                                                                      Alicja Szczepaniak       
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