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PROTOKÓŁ  NR 1/17 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
z dnia 18 stycznia 2017r. 

 
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. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2016r.  
2. Reforma oświaty – etapy wdrażania.  
3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r.  
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. 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 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

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

 
Ad. pkt. 1 

Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2016r. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 12/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. 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 z 
miesiąca grudnia 2016r.   

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz .- 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
12/16 z dnia 21 grudnia 2016r. 

 
Ad. pkt. 2 

Reforma oświaty – etapy wdrażania.  
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - przedstawił informację na temat reformy 
oświaty – etapy wdrażania /załącznik nr 3a do protokołu/.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – Samorząd ma realizować ustawę, którą Pan 
Prezydent podpisał 15 stycznia br. Główne założenia reformy to: ograniczenie liczby dzieci w 
klasie, bliskość szkół, ograniczenie dowozu. Na wszystkie zmiany są pieniądze z 
Ministerstwa. Na VII klasy Ministerstwo przeznaczyło 66 mln zł, a na całą reformę oświaty 
przeznaczono 900 mln zł. Dopiero zaczynamy wdrażać reformę. Nie chcemy skrzywdzić 
dziecka, rodzica i nauczyciela. Nie chcemy zlikwidować żadnej szkoły. W reformie chodzi o 
to, aby zmienić sposób edukacji w Polsce. Ministerstwo chce przywrócić małe szkoły.  
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Chcemy zrobić to niczyim kosztem, bezboleśnie. Pamiętamy reformę z 2000r., ilu nauczycieli 
zostało wtedy zwolnionych. Nauczyciele otrzymali wypowiedzenia w maju, a już w czerwcu 
czekali na odpowiedź Dyrektorów gimnazjów, czy będzie dla nich praca. Tym razem chcemy, 
aby zwolnień nie było. W tym celu staramy się poukładać, współpracować, bo tak naprawdę 
oświata w gminie to jeden organizm. To nauczyciele pracują na sukces oświatowy wszystkich 
dzieci oraz gminy. To jest okres przejściowy, czyli wdrażania, który skończy się w 2023 roku. 
Oczywiście sami tego nie zrobimy. Potrzebujemy radnych, dyrektorów, nauczycieli po to, aby 
rodzic mógł kiedyś powiedzieć, że reforma się sprawdza. Staramy się wszystko zrobić tak, 
aby nie było to kosztem dziecka, rodzica i nauczyciela. W Wygnanowie jest gimnazjum, które 
tworzy środowisko dla dzieci, rodziców. Ta szkoła musi zostać utrzymana i będziemy tego 
stanowiska bronić. Gdy już będziemy mieć zatwierdzoną sieć szkół przez Pana Kuratora, 
będziemy się zastanawiać nad tym jak policzyć, aby starczyło nam pieniędzy. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – jeśli chodzi o szkoły w Bielowicach i 
Wygnanowie to nasza koncepcja jest taka, aby stworzyć jeden wielki obwód szkolny, a dzieci 
podzielić tak, że do jednej chodziły dzieci do klas 0-IV, a do drugiej V-VIII. To założenie 
oparte jest na tym, że Dyrektorzy szkół miejskich nie będą przyjmowały uczniów z 
miejscowości wiejskich. Nie ma możliwości by utrzymać te dwie szkoły wiejskie (w innym 
wypadku). Rozumiem, że rodzicom czasami zależy na tym, aby jadąc do pracy w Opocznie 
zabrać również dziecko do szkoły, ale w takim układzie nie będzie możliwości utrzymania 
szkół na terenie wiejskim, zwłaszcza zagrożonych takich jak Januszewice, Sielec, Kraśnica, 
które funkcjonują na granicy opłacalności. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – cieszy mnie, że zarówno Naczelnik jak i 
Burmistrz podkreślali, że chcą przeprowadzać reformę z radnymi, dyrektorami, 
nauczycielami i społecznością lokalną. Temat jest trudny, ale praktycznie robimy to z marszu. 
Podoba mi się, to co Pan Burmistrz powiedział, że robimy to wspólnie i razem bierzemy za to 
odpowiedzialność, żeby oświata funkcjonowała dobrze i szkoły wiejskie miały rację bytu. 
Barbara Wacławiak – radna – w obwodzie ZSS NR 2 znalazła się ul. Biernackiego. Czy to 
było celowe, czy wynikła pomyłka? Według ustawy dziecko uczęszcza do najbliższej szkoły 
tak?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – być może pomyliłem się. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – ta ulica była uwzględniona w poprzednim 
obwodzie. Przyjrzymy się temu i przeanalizujemy. 
Barbara Wacławiak – radna – podzieliliśmy szkoły na obwody i chciałabym zapytać czy 
będziemy podchodzić rygorystycznie do tego, bo w poprzednich latach były z tym problemy. 
Ja bym chciała, aby dzieci pozostały w swoich obwodach. Tak byłoby najlepiej. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – już w latach wcześniejszych, kiedy szkoły 
funkcjonowały na innych zasadach, przynależność do obwodów była rygorystyczna, ale 
zdarzały się takie przypadki, gdzie dziecko chodziło do innej szkoły. Obecnie interpretacja 
tego przepisu jest taka, że dyrektor szkoły powinien umieć rozmawiać z rodzicem, umieć go 
przekonać. Chodzi o to, abyśmy umieli się poukładać, żeby w każdej szkole były dzieci, żeby 
w każdej szkole były etaty i żeby żadna ze szkół nie została zlikwidowana. Obwód jest 
ważny, ale poza tym każde dziecko ma prawo wyboru szkoły. 
Barbara Wacławiak – radna – czy mógłby Pan podać dane dotyczące ilości dzieci w szkołach 
w  Januszewicach, Sielcu, Kraśnicy  i Libiszowie? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - jest to dodatkowy załącznik, który Państwo 
otrzymali. 
Maria Chomicz – czy powstanie obwodów jest pomysłem naszej gminy, czy w innych 
gminach jest podobnie? Czy będzie brany pod uwagę adres zamieszkania, czy adres 
zameldowania? 
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Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – myślę, że adres zamieszkania. Nie wiem jak to 
jest w innych gminach jeśli chodzi o obwody. Prawnie jest obowiązek, aby dziecko 
uczęszczało do obwodu do którego jest przypisane. Wybór jednak należy do rodziców. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – mam uwagę dotyczącą obwodu szkolnego w 
Libiszowie. Napisane jest, że obejmuje on miejscowość „Kruszewiec blok PKP”. Obecny 
adres jest „Libiszów bloki”. 
Urszula Wiktorowicz – Dyrektor SP Bielowice – w §1 pkt. 1 ppkt 1 SP w Bielowicach jest 
jako szkoła 8-letnia. W załączniku natomiast zapisane jest, że do Wygnanowa miałaby przejść 
VII klasa. Szkoła nie byłaby wtedy tak blisko dziecka. Należałoby wyjść od tego jak 
przedstawiają się statystyki, gdzie dzieci jest więcej, a gdzie mniej. Opracowałam taką 
statystykę, aby mieć pogląd na przyszłość. W 2010 roku urodzeń było 21 (z czego dwoje 
dzieci uczęszcza już do I klasy) na obwód w Bielowicach przypada 13 dzieci, a na 
Wygnanów 6 dzieci. W 2011 r. urodzeń było 16 (Bielowice 12, Wygnanów 4), w 2012r. 
urodzeń 15 (Bielowice 10, Wygnanów 5), w 2013 r. urodzeń  23 (Bielowice 14, Wygnanów 
9), w 2014 roku urodzeń 23 (Bielowice 14, Wygnanów 9), w 2015 r. urodzeń 16 (Bielowice 
13, Wygnanów 3) w 2016r. urodzeń 22 (Bielowice 11, Wygnanów 11). Wydaje mi się, że 
tworząc sieć szkół trzeba mieć na uwadze dane statystyczne. Reforma wymusza pewne 
działania, ale jeżeli szkoła ma być bliżej uczniów, to w Bielowicach nie powinno  być szkoły 
0-IV tak jak się planuje, choć nie jest to nigdzie zapisane, a w Wygnanowie V- VIII. 
Pojedyncze osoby są za tym, aby była szkoła w Wygnanowie.                                                        
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – to okres przejściowy. Mamy 3 lata na 
wprowadzenie reformy. Proszę pamiętać, że w Wygnanowie też są nauczyciele. Chcemy 
zrobić to bezboleśnie. Nie likwidujemy żadnej ze szkół, a przekształcamy. Co będzie lepsze 
dla dziecka czas pokaże. Nie wiemy, czy założenia ustawowe w przyszłości okażą się 
właściwe. 
Urszula Wiktorowicz – Dyrektor SP w Bielowicach – od 2017r. z Bielowic zostaną zabrane 
klasa II i III oraz VII. W założeniach reformy nie ma tego. W dokumentach jest, że SP 
Bielowice będzie 8-klasową szkołą - jest niespójność. Może zastanówmy się nad tym, czy 
trzeba tworzyć szkołę podstawową w Wygnanowie jeżeli na dzień dzisiejszy jej nie ma. 
Mieliśmy za mało czasu, aby przyjrzeć się sytuacji i przeprowadzić jakąś symulację (gdzie 
który nauczyciel, gdzie dzieci, co rodzice uważają na ten temat).  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – również posiadamy statystykę, o której Pani 
mówiła. Sytuacja jest korzystna dla Pani szkoły, bo nie będzie w niej klas łączonych. 
Natomiast w przyszłej szkole podstawowej w Wygnanowie na pewno będą klasy łączone, 
podobnie jak w Libiszowie, Bukowcu, Sielcu czy Januszewicach. Jeśli chodzi o klasę VII to 
wyjaśniliśmy Pani z Burmistrzem na jakiej zasadzie może to nastąpić. Materiały Pani 
otrzymała. Art. 207 pkt. 2 nowego Prawa Oświatowego mówi: „w latach szkolnych 2017 – 
2022 jednostka samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów odpowiednio 
klas VII i VIII miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole 
podstawowej”. Dlatego tworzymy szkołę podstawową w Wygnanowie, bo jeżeli teraz tego 
nie zrobimy, to nie będzie ona istnieć. Musimy stworzyć gimnazjum wygaszające. Można go 
również przekształcić w szkołę podstawową, szkołę branżową lub liceum. Czy uważa Pani, że 
ktoś będzie dojeżdżał do liceum lub szkoły branżowej w Wygnanowie? Czy jest tam baza 
dydaktyczna, aby taką szkołę prowadzić? Jedyna szansa na utrzymanie szkoły w 
Wygnanowie to przekształcenie jej w szkołę podstawową. 
Marzena Stolarczyk – Dyrektor Gimnazjum w Wygnanowie – żeby szkoły istniały 
musieliśmy od zawsze podejmować jakieś kompromisy. Teraz też apeluję o  kompromis. 
Urszula Wiktorowicz – Dyrektor SP w Bielowicach – ja nie jestem przeciwna szkole 
podstawowej w Wygnanowie. Szkoła powinna być najbliżej dziecka. Jeżeli pójdziemy w 
kierunku, który Państwo proponujecie to w Wygnanowie będą klasy łączone. W XXI wieku 
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powinniśmy dążyć do tego, aby tworzyć jak najlepsze warunki do nauki. Należałoby 
dogłębniej przeanalizować ten temat mając na uwadze dobro dziecka. Rozdzielając szkołę w 
Bielowicach na obwód Bielowice i Wyganów statystyka wygląda następująco: 106 dzieci w 
Bielowicach i 45 w Wygnanowie. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – podobna sytuacja jest w szkołach w 
Januszewicach, Kraśnicy, Sielcu, gdzie dzieci jest 45-50. Koncepcją funkcjonowania tych 
dwóch szkół jest stworzenie podziału na klasy I-IV i V-VIII. Klasy I-IV byłyby w 
Bielowicach ze względu na kadrę przygotowaną do tego poziomu nauczania. Klasy V-VIII z 
podobnego względu w Wygnanowie. Nie możemy zrobić tego ruchu od 1 września 2017 
roku, ponieważ Kurator nie zgodzi się na podzielenie szkoły w Bielowicach. Szansa 
utworzenia szkoły w Wygnanowie jest tylko dlatego, że w Bielowicach są dwie podwójne 
klasy II i III. Wszystko jest logicznie poukładane. Kiedy wygasza się gimnazjum, następne 
klasy z podstawówki idą do Wygnanowa i nikt na tym nie traci. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – ponad 200 uczniów z terenów wiejskich jest w 
mieście. Powinniśmy się zastanowić dlaczego tak jest. Zawsze preferowałem możliwość 
wyboru szkoły przez ucznia, ale musimy umiejętnie prowadzić dialog z rodzicami, aby nasze 
dzieci pozostawały w szkołach w swoich miejscowościach. 
Andrzej Pacan – radny – liczba uczniów w szkole w Bielowicach jest taka, że szkoła sama 
utrzyma się mając klasy I-VIII. Jeżeli chodzi o to, aby nauczyciele z Wygnanowa nie tracili 
pracy to przejdą do Bielowic wraz z powstaniem klasy VII.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – uchwała, którą będziecie Państwo 
podejmować, będzie na okres przejściowy do 2019r. W związku z tym mam czas, aby 
przyjrzeć się proponowanej koncepcji. Nikt nie będzie protestował w sytuacji jeśli okaże się, 
że w Wygnanowie nie ma dzieci, czy w innej ze szkół. Ten czas pokaże nam, czy warto w 
taki układ brnąć dalej. W 2019 roku będziemy musieli podejmować kolejne uchwały na temat 
sieci szkół. Propozycja, o której mówiłem odnośnie szkół w Bielowicach i Wygnanowie jest 
jedyną rozsądną, która pozwoli utrzymać szkołę w Wygnanowie. 
Urszula Wiktorowicz – Dyrektor SP w Bielowicach - wskazane byłoby dokładne przyjrzenie 
się tematowi i zastanowienie się nad tym, czy na siłę trzeba powoływać coś, co później trzeba 
będzie zamykać. Może należy zastanowić się nad innym racjonalnym rozwiązaniem tak, aby 
dzieci miały miejsce gdzie mogą się rozwijać, a nauczyciele mieli miejsce pracy. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza –  reforma nie zakłada likwidacji szkół tylko 
gimnazjów. Jeżeli miejscowość ma szkołę to jest jeszcze trzeci wariant tzw. włączenie. 
Możemy mieć jedną szkołę w dwóch lub trzech budynkach. Pytanie teraz jak się pogodzimy i 
która ze szkół będzie wiodąca. Jest wyraźnie powiedziane, że nie ma zmianowości. Jeżeli 
wszystkie dzieci z jednego wielkiego obwodu będziemy uczyć w dwóch budynkach to będą 
one kończyły ok. 13. Zmianowości nie będzie. Na to wszystkie zmiany mamy jeszcze rok. Na 
razie uczymy się. Organem decyzyjnym jest Kurator. Łatwo jest coś zlikwidować, trudniej 
odbudować. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Państwo przedstawili swoje wątpliwości i 
uważam, że Magistrat podejmie taką koncepcję, która będzie kompromisem. Również radni 
poprzez głosowanie się do tego odniosą. Wdrażanie reformy to także inne szkoły. Czy 
Dyrektorzy mają jeszcze jakieś zapytania do Burmistrza? Chcielibyśmy wszystkie 
wątpliwości rozwiać.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – jestem nauczycielem i w trakcie mojej pracy 
zawsze najważniejsze było dziecko i rodzic. W reformie mamy jeszcze do czynienia z 
ekonomią. Gdybyśmy brali to kryterium pod uwagę, to zrobilibyśmy inaczej. Włączylibyśmy 
wszystkie szkoły do jednej np. do Bukowca szkoły, które położone są najbliżej, jako filie i 
byłoby dobrze. Ale nie o to chodzi. Chcemy zrobić to delikatniej. Gdybyśmy patrzyli na 
pieniądze to podjęlibyśmy inne działania. Musimy zrozumieć, że tworzymy jeden organizm 
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oświatowy i mamy nad tym wspólnie pracować, aby tę reformę wdrożyć. Nic nie chcemy 
ukrywać. Nie ma złotego środka i nikt z Państwa nie powie jak to zrobić, aby było idealnie. 
Barbara Wacławiak – radna - Pani Minister obiecała pieniądze na reformę. Czy to będzie 
ogólna suma, czy na jednego ucznia będzie zwiększona subwencja? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – jeszcze nie wiemy, jak zostanie  rozdysponowana  
kwota. Podzespół w Ministerstwie Oświaty nad tym pracuje.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – rozmawialiśmy o tym, aby dzieci z obszarów wiejskich 
nie uczęszczały do szkół w mieście i aby zostały w swoich obwodach szkolnych. Moim 
zdaniem jedną z przyczyn jest nieodpowiednia baza sportowa przy szkołach wiejskich.  
 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3 

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r.  
 
Komisja opracowała sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r. i przyjęła go głosami:  
za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Ad. pkt. 4 
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej  

 
A) Straż Miejska – efekty realizacji zadań.  

Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił informację 
/załącznik nr 5 do protokołu /. 
Pod koniec roku Burmistrz podpisał Zarządzenie, zgodnie z którym możemy kontrolować 
osoby fizyczne pod kątem zanieczyszczenia powietrza z pieców. W roku 2016 
przeprowadziliśmy 50 takich kontroli, z czego w 4 przypadkach stwierdziliśmy 
nieprawidłowości. 3 osoby zostały ukarane mandatem na kwotę 100 zł, a 1 została pouczona.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 
B) Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach: 
 
a) przyjęcia Gminnego Programu  Rewitalizacji dla Gminy Opoczno. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Wczoraj odbyło się spotkanie z radnymi, na którym 
byli przedstawiciele firmy, która opracowała dokument. Prosimy o przyjęcie tego Programu, 
który otwiera drogę do pozyskiwania środków zewnętrznych.   
/Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu, a cały Program Rewitalizacji jest 
załącznikiem do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 20 stycznia 2017r./    

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

b) zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 
marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej 
Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie. 

Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.  
Alicja Szczepaniak – radna - Które szkoły nie wykorzystują przyznanego im limitu na basen? 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – 
Przygotuję informację na sesję.  
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Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
         

c) wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Opoczno. 

Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /. 
Barbara Wacławiak – radna – Okres 10 lat to bardzo długi okres. Mam wątpliwości.  Ten 
teren planujemy zagospodarować w związku z rewitalizacją.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna -  To decyzja Burmistrza. Możemy 
rozwiązać umowę z  3-miesięcznym wyprzedzeniem.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
d) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz  wyrażenia zgody 

na zbycie w trybie bezprzetargowym. 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /. 
Barbara Wacławiak – radna – Zmieniają się przepisy odnośnie dzierżawy. Czy już mamy 
wytyczne? 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami -  Jest 
projekt ustawy, trwają konsultacje i nie wiemy od kiedy i w jakiej formie ustawa zacznie 
obowiązywać.  
Barbara Wacławiak – radna – Ile jest garaży w tym kompleksie garaży? 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Garaży 
jest 230, z tego w 50 przypadkach działki są własnością Gminy, a naniesienia osób 
fizycznych.  

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

e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /. 
Barbara Wacławiak – radna – W ubiegłym roku przekazaliśmy kwotę 10 tys. zł, a w tym roku 
planujemy przekazać kwotę12 tys. 500 zł. Z czego wynika ta zmiana? 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - 
Wniosek został złożony o taką kwotę w związku z tym, że PCPR zwiększyło zakres usług i 
zwiększyła się liczba osób korzystających z ich pomocy.  

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

f) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów 
Mazowiecki. 

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

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
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g) 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 do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /. 
Barbara Wacławiak – radna – Ilu jest uczestników na dziś? 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności  - Jest 80 
uczestników.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

h) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 13 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
 C) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.  
Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

 
Ad. pkt. 5 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Barbara Wacławiak – radna – Czy są podejmowane próby odzyskania placu za MDK?  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Tak, otrzymaliśmy pismo z ZUS z Warszawy, że 
za ogromne pieniądze chcą sprzedać ten teren. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy.  
Barbara Wacławiak – radna – Jakie są wpływy z bankomatów?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Sprawdzimy.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – poinformował, że jest nowa radna z okręgu nr 15 i 
Burmistrz będzie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu „Ślubowanie 
radnej”.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Zgłaszam wniosek o poszerzenie porządku obrad Komisji 
Oświaty w maju o informację na temat finansowania jednostek oświatowych prowadzonych 
przez inne organy prowadzące /szkoły stowarzyszeniowe, szkoła prywatna, przedszkola 
prywatne, dotacja z UM, kwota na ucznia/. 
 
Dodatkowe materiały jakie otrzymali radni stanowią załączniki nr 15 i 16 do protokołu.  
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.10 
 
 
 
Protokołowała                                                            Przewodniczący Komisji 
Bogumiła Kędziora 
Alicja Firmowska                                        Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
 

Eugeniusz Łączek  


