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PROTOKÓŁ  NR 12/16 

z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

w dniu 22 grudnia 2016r.  

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Mieczysław Wojciechowski - Wiceprzewodniczący 

Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2a do protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br. 

2. Budżet gminy na 2017r. 

3. Plan pracy Komisji na 2017r. 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i 

powitał wszystkich obecnych. 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 

/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

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

Ad. pkt. 1 

Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br. 

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 11/16 z dnia 21 listopada 2016 r. był 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad 

przed rozpoczęciem Komisji. 

Wiceprzewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu. 

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej    z miesiąca listopada. 

Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 11/16        

z dnia 21 listopada 2016r. 
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Ad. pkt. 2 

Budżet gminy na 2017r. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu gminy 

na 2017r. /załącznik do protokołu  z XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 

28.12.2016r./ 

Elżbieta Dorocińska – radna – chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o platformie 

„Open- Opoczno”. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – nie jestem w stanie zbyt dużo powiedzieć, ponieważ tym 

projektem zajmują się informatycy. Głównie chodzi o szerszy i szybszy dostęp mieszkańców 

do Urzędu poprzez strony internetowe np. możliwość wysyłania wniosków elektronicznie. 

Inwestycja ma być realizowana w cyklu dwuletnim.  

Elżbieta Dorocińska – radna – chciałabym przybliżyć sołtysom, że kwota, która została 

przeznaczona na inwestycje dla terenów wiejskich z budżetu na 2017 rok wynosi zaledwie 

9,8%.  

 Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – nie jest dokładnie tak jak mówi Pani radna. 

Inwestycje, które są realizowane w mieście nie są wyłącznie dla mieszkańców Opoczna.  

Zalew, parking przy szpitalu to inwestycje z których mogą korzystać wszyscy.  

Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego – skoro są już zrobione projekty, 

dlaczego nie są one realizowane? Jest projekt na drogę powiatową, którego się nie rusza, 

również na drogę gminną. 

Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – z tego co się orientuję to 

jesteśmy jako gmina miejsko- wiejska w niekorzystnej sytuacji. Mamy za wysoki dochód na 

jednego mieszkańca i w związku z tym znajdujemy się na samym końcu jeśli chodzi o 

możliwość dofinansowania na drogi. 

Ad. pkt. 3 

Plan pracy Komisji na 2017 rok. 

Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji -  przedstawił plan pracy 

komisji na 2017 rok /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -4, przeciw – 0, wstrz. -0 pozytywnie zaopiniowała plan pracy komisji 

na 2017r. 

Ad. pkt. 4 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego, 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego /załącznik nr 5 do protokołu/. 

 

Elżbieta Dorocińska – radna – czy w Woli Załężnej jest potrzeba, aby przebudowywać  

most? Byliśmy tam z komisją wyjazdową i moim zdaniem zakres przewidzianych  prac jest 

na wyrost. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować zatoczkę autobusową w Bukowcu 

Opoczyńskim oraz Sielcu, ponieważ jest tam niebezpiecznie. 

 

Jarosław Jurowski –radny – rozumiem, że przekazujemy drogę Wola – Dzielna do powiatu        

i powiat remontuje most?   

 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy –  będzie to bez udziału finansowego powiatu. Powiat 

składa tylko wniosek o dofinansowanie, ponieważ ma taką możliwość. Połowę kosztów 

pokrywa gmina. 

 

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

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 

2029,  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 /załącznik nr 6 do 

protokołu/. 

 

Elżbieta Dorocińska –radna – znaczna kwota przewidziana jest na remont sali USC. Czy nie 

na wyrost? 

 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – największe koszty to elektronika i instalacje, 

które wymagają wymiany. Aby obniżyć koszty udało nam się pozyskać płytki za 25% ceny. 

 

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

 

c) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017, 

 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy 

Opoczno na rok 2017 /załącznik do protokołu  z XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z 

dnia 28.12.2016r./ 

 

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

 

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno, 

 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały w sprawie  

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno /załącznik nr 7 do protokołu/. 
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Elżbieta Dorocińska – radna – na komisji komunalnej przegłosowaliśmy wniosek, aby w 

miejscowościach wiejskich w miesiącach letnich wywozić śmieci dwa razy w miesiącu. Jeżeli 

nie byłoby takiej możliwości to stawka dla wsi miałaby wynosić 6,5 zł. 

 

Jarosław Jurowski – radny –Z upoważnienia Pani Księgowej PGK chciałem przekazać 

informację, że jest możliwość wywozu śmieci dwa raz w miesiącach letnich, ale będzie to 

dodatkowy koszt dla gminy w wysokości 40 tys. zł. Z doświadczenia wiem, że tych śmieci 

nie jest aż tak dużo. Nigdy nie było problemu z odbiorem śmieci, niezależnie ile ich było. 

 

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

 

e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Opoczno, 

 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno /załącznik 

nr 8 do protokołu/. 

 

Jarosław Jurowski – radny – wzór deklaracji będzie można przesłać drogą elektroniczną? 

 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- tak, oczywiście. 

 

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

 

f) trybu udzielania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym                 

i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym 

przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu      

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

trybu udzielania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz 

innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania /załącznik nr 9 do protokołu/. 
 

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

 

g) trybu udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym       

i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym 

przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu        

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 
 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

trybu udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom 

oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i 
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fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania /załącznik nr 10 do protokołu/. 

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

h) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach /załącznik nr 11 do protokołu/. 

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

 

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2029, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2029 /załącznik nr 12 do protokołu/. 

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

j) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w 

budżecie Gminy Opoczno na rok 2016 /załącznik nr 13 do protokołu/. 

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

k) uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Opocznie, 

Anna Zięba –Zastępca Burmistrza -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 

Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie /załącznik nr 14 do 

protokołu/. 

Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie uchwały nr XX/190/08 z dnia 

27.08.2008 roku stanowi załącznik nr 14 a do protokołu. 

Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie –  Ośrodek Pomocy Społecznej nie 

otrzymał wcześniej projektu uchwały oraz statutu. Nie dowiedziałam się na poprzednich 

komisjach kto jest autorem statutu i dlaczego został zmieniony. Pismo od Wojewody 
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sugeruje, aby zastanowić się nad zmianą pewnych punktów, a nie całego statutu. Nie 

potrzebnie robiona jest rewolucja. Moi pracownicy ciężko pracowali przed świętami i nie 

wiem dlaczego Urząd tak się im odpłaca. Jak chcecie usunąć mnie ze stanowiska skoro 

zostało mi 9 miesięcy do emerytury? Czy zagwarantuje mi Pani, że żaden z moich 

pracowników nie straci pracy? Moi pracownicy mają w związku z tym obawy. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – nie rozumiem tych emocji i sugestii Pani. Pierwszą 

rzeczą jaką powinna Pani zrobić to porozmawiać z Burmistrzem. Sytuacja związana ze 

zmianą w statucie nazwy, czy struktury jest zmianą kosmetyczną. Jest to sytuacja zupełnie 

inna niż GZOPO, które zostało zlikwidowane. Tutaj nie ma sugestii co do likwidacji 

jednostki. Art. 23§1 kodeksu pracy reguluje sytuację. Przy zmianie nazwy ośrodka wszystkie 

prawa i obowiązki wynikające z dotychczasowych umów przechodzą na nazwę nowego 

pracodawcy. Żadne warunki dotyczące umowy o pracę nie będą wypowiadane, 

rozwiązywane, bo to nie o to chodziło. Chodziło o to, że mamy ośrodek w Opocznie, który 

przypisany jest do miasta, a działa na terenie miasta i 33 sołectw. Nie jest intencją 

Burmistrzów i władz gminy przewracania wszystkiego do góry nogami. Taką deklarację 

mogę złożyć, że stanowisko kierownika przekształci się w stanowisko dyrektora i to jest 

sprawa taka, że gdyby Pani porozmawiała z Burmistrzem nie musiałaby Pani bać się o swoją 

osobę. Taki projekt Państwu przedstawiamy do głosowania. Jeśli chodzi o merytorykę 

związaną z podstawami prawnymi to tak jak Pani Kierownik to przedstawiła jest to tak 

zapisane w statucie, natomiast jeśli chodzi o zmianę z organizacją i nazewnictwem to jest 

poza podstawami prawnymi i wynika z decyzji kierownictwa. 

Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS – emocje wzięły się stąd, że nie byliśmy partnerami do 

rozmowy nad statutem. Nikt nas nawet nie poinformował, że taki statut jest. Więc jak ja 

dostaję uchwałę i statut na pierwszej komisji, jeszcze sama szukam bo widzę, że w programie 

jest, to jak mam nie mieć emocji? Na dzień dzisiejszy jeszcze jestem kierownikiem, wiec jak 

zostałam potraktowana? Można było mnie nawet telefonicznie poinformować, że będziemy 

wprowadzać taki statut i wtedy emocje byłyby inne. Dlatego doszukuje się podstępu, bo było 

zrobione w pojedynkę. Wszyscy radni też później dostali, żeby się nie zapoznali wcześniej? 

Dlaczego tak szybko? Przecież można było odpisać Wojewodzie w 14 dni, jeżeli nie ma 

terminu, że się nie wyrobimy. Moglibyśmy usiąść, porozmawiać na spokojnie jak to widzimy 

i nie byłoby emocji, ale tak wprowadzacie takie myśli, że jest to przeciwko mnie. Nie chcę się 

awanturować, ale o prawdę  i o swoje będę walczyć. 

Anna Zięba –Zastępca Burmistrza – to że Pani Kierownik nie została zapoznana z tekstem 

wynika z tego, że ten tekst przed komisją wtorkową nie był gotowy. Przygotowały je służby 

prawne urzędu zgodnie z tym co zapisały Służby Prawne Wojewody i my wszyscy 

otrzymaliśmy ten tekst we wtorek. Brakło tego momentu, aby usiąść i przedyskutować 

wspólnie. Myślę, że jeszcze mamy na to czas ponieważ sesja jest w przyszłym tygodniu i 

rozmowy jeszcze będą miały miejsce i wszystkie wątpliwości związane z tymi zmianami 

zostaną rozwiane. 

Elżbieta Dorocińska – radna – Pani Kierownik ile lat Pani pracuję w OPS? 

Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS – skończyłam 40 lat pracy, a w OPS pracowałam 16 lat. 
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Elżbieta Dorocińska – radna – ciężko odnieść się do sytuacji i znaleźć odpowiednie słowa, 

aby określić co się teraz dzieje i przed czym się stawia Radę. Ze względu na Święta i staż 

pracy Pani Kierownik nie zasługuje na to, aby wprowadzać tą uchwałę w takim zakresie jaki 

został nam przedstawiony. Proponuję, aby zmienić uchwałę tylko w tym zakresie jaki 

proponuje Wojewoda, a resztę zmian pozostawić do czasu kiedy Pani Kierownik odejdzie na 

emeryturę. 

Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – czy to wniosek formalny? 

Elżbieta Dorocińska – radna – tak. 

Komisja zgłasza wniosek, aby służby prawne na sesję opracowały uchwałę, która zostanie 

zmieniona wyłącznie w punktach zakwestionowanych przez Wojewodę, a inne zmiany, aby 

zostały wprowadzone po zakończeniu stosunku pracy Pani Kierownik. Głosowanie: za – 2, 

przeciw – 0, wstrz. – 2. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

l) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu, Handlu                            

i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017,  

 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 

Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

p) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej                                  

i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. -0 pozytywnie zaopiniowała uchwałę dotycząca 

planu pracy komisji. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

q) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie                     

na rok 2017, 

 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

r) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 

Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017. 

 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załączniki nr 22, 23, 24 do 

protokołu z komisji. 

 

Ad. pkt. 5  

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.30. 

 

 

 

Protokołowała                                                            Wiceprzewodniczący Komisji 

Alicja Firmowska                           Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

Bogumiła Kędziora                                                       

                                                                                      Mieczysław Wojciechowski 

 

 


