
PROTOKÓŁ NR 3/17 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
w dniu 14.02.2017r. 

 
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. Informacja na temat reformy oświaty. 
2. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 1 

Informacja na temat reformy oświaty. 
 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza -  od początku stycznia 2017 roku 
pracujemy nad uchwałą, która zmienia system szkolnictwa na terenie naszej 
gminy. Planujemy, jak powinna wyglądać w naszej gminie sieć szkół. Czekamy 
na propozycje rozwiązań finansowych. Główne założenie reformy oświaty to 
mniejsze klasy w szkołach. Od początku wprowadzania zmian zależało nam, 
aby utrzymać wszystkie szkoły.  Po konsultacjach ustaliliśmy, że w Bielowicach 
oraz Wygnanowie powstaną szkoły 8 klasowe. Policzyliśmy skutki finansowe i 
nie są tragiczne. Może pojawić się problem z etatami nauczycielskimi w 
momencie, kiedy wygasną gimnazja, ale mam nadzieję, że do tego czasu 
znajdziemy jakieś korzystne rozwiązanie. W swoim imieniu proszę Państwa, 
abyście się pozytywnie odnieśli do projektu uchwały. 
 Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – projekt uchwały był 
konsultowany od ponad miesiąca. Jeszcze dziś wpłynęły do mnie pozytywne 
opinie z Sanepidu odnośnie utworzenia klasy IV w szkołach w Woli Załężnej 
oraz Dzielnej. Mały problem mamy w szkole w Kraśnicy, gdzie obecnie w VI 
klasie jest 4 uczniów   i za rok nie utworzymy tam klasy VII, a za dwa lata klasy 
VIII. Dzieci przejdą do Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim. Pani Dyrektor 
ze szkoły w Bielowicach do dnia dzisiejszego nie może odnaleźć dokumentu 



potwierdzającego nadanie szkole imienia Stefana Żeromskiego. Jeżeli się nie 
uda będziemy musieli uregulować tą sprawę. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji –wielkie podziękowania dla Pana 
Burmistrza oraz Naczelnika Ziębickiego za zaangażowanie. Wiemy, że 
zrobiliście wszystko co możliwe, aby reformę przeprowadzić dobrze. 
Alicja Szczepaniak – radna – również w swoim imieniu dziękuję za ogrom 
pracy wykonany przez Panów. Dziękuję, że nie musiałam głosować za 
likwidacją żadnej ze szkół. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – w materiałach otrzymaliśmy uchwałę 
dotyczącą godzin dla nauczycieli. Czy była ona konsultowana z nauczycielami?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – uchwała podejmowana była 28 
grudnia 2016r. Służby Prawne Wojewody zakwestionowały ją i uznały, że 
zmieniony musi być §2 poprzez wykreślenie pkt.2. Nie powinniśmy zawrzeć 
przykładu, który był w poprzedniej wersji uchwały.  
Urszula Wiktorowicz – Dyrektor SP w Bielowicach – udało mi się znaleźć 
dokument z 1966r. w którym już jest wzmianka o tym, ze szkoła nosi imię 
Stefana Żeromskiego. Pisałam do Kuratorium w Kielcach, które odesłało mnie 
do archiwum w Kielcach. Będę próbowała wyjaśnić całą sytuację i odszukać 
dokument, który potwierdza, iż nasza szkoła nosi imię S. Żeromskiego. 
Anna Beeger – Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział Opoczno- czy 
wracając do systemu 8 klasowej podstawówki, wrócimy również do etatów 
pedagogów szkolnych? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – wiem, że takie stanowisko jest 
potrzebne, ale na razie nie chcę nic konkretnego obiecywać.  
 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego /załącznik nr 4 do protokołu/. 
 
 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
 
a) 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 
/załącznik nr 5 do protokołu/. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
b) zmieniająca uchwałę NR XXVIII/339/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta -  przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 6 do protokołu/. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2017r. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta -  przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 7 do protokołu/. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny- czy podwyższenie płacy minimalnej nie 
spowoduje zmian w budżecie? 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – na obecną chwilę wszystko jest 
uzależnione od zatrudnienia pracowników interwencyjnych. Nie wiem w tej 
chwili, ile będzie osób i czy będzie potrzebna korekta budżetu. Nie mam 
informacji jeśli chodzi o jednostki podległe. Jeżeli pojawią się jakieś zmiany to 
będą wprowadzone na sesji w marcu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 
20129. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 8 do protokołu/. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – dlaczego kwota dotycząca wydatków 
związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 
tak się zmieniła w tym roku? Obecnie to ponad 8,5 mln zł. 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – ma na to wpływ funkcjonowanie Urzędu, 
a także realizacja projektu inwestycyjnego na przebudowę sali USC oraz 
projektu platforma Open – Opoczno. 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 



e) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 9 do protokołu/. 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 
f) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 10 do protokołu/. 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 2 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji podziękował                      
i zakończył posiedzenie Komisji. 
 
Czas trwania komisji 11.00- 11.50 
 
   
 

Przewodniczący Komisji  
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

Eugeniusz Łączek 
 
 

Protokołowała: 
Alicja Firmowska 
 
Bogumiła Kędziora 


