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                                         PROTOKÓŁ  Nr 11/12 
 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług  
z dnia  7 listopada 2012r. oraz Komisji Rolnictwa. 
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura  – Przewodnicząca  Komisji.                                                                                                                                         
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.                                                                                                                       
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.    
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeo komisji.  
Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, 
który komisja przyjęła:  za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji we wrześniu i październiku 
2012r. 

2. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 
3. Stan sanitarno – weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy. 
4. Analiza wydatków budżetowych gminy Opoczno na cele ochrony 

przeciwpożarowej. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokoły z posiedzenia we 
wrześniu i październiku 2012r. 
            Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły                     
z posiedzenia komisji we wrześniu i październiku. 
Ad. pkt. 2 i 3. 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że radni otrzymali informację na temat 
prac samorządu rolniczego. 
                    Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 4 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację na temat wydatków budżetowych Gminy Opoczno na 
cele ochrony przeciwpożarowej. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Duże wydatki są związane z wyjazdem jednostek do wypalanych traw. Brakuje 
nam środków finansowych na zakup paliwa dla OSP. 
Wiktorowicz Jarosław – z-ca Burmistrza – duże koszty jednostek OSP to wyjazdy 
do wypalanych traw , jak również strażacy brali udział w poszukiwaniu osób 
zaginionych. Nie ma jeszcze decyzji Burmistrza co do uzupełnienia składu Straży 
Miejskiej po odejściu 2 pracowników. Z mocy ustawy Komendant Powiatowy 
Straży Pożarnej może zlecid  OSP  do wykonania zadanie. 
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Wijata Jerzy – radny – jeżeli dyspozytor otrzyma zgłoszenie to wysyła  ludzi do 
zdarzenia. Częśd zadao jest obsługiwana przez Paostwową Straż Pożarną,                    
a częśd wspólnie z OSP. 
                  Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5                 Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                    
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości.                                                                
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.                                                 
Wijata Jerzy – radny – w projekcie uchwały jest dużo uwag i mało czasu, aby 
dokładnie przeanalizowad. Uchwałę możemy podjąd w późniejszym terminie. 
Pacan Jacek – Prez. PGK – dobrze, że jest dyskusja na temat odpadów. Należy 
tylko wypracowad stanowisko w tej sprawie. Nie ma zagrożenia, jeśli podjęcie 
uchwały przesuniemy na późniejszy termin.                                                                  
Klimek Mariola – kier. ZUK w Opocznie – mieszkaoców interesuje cena wywozu 
odpadów.                                                                                                                       
Kacprzak Andrzej – radny – mieszkaocy powinni byd poinformowani o zasadach 
i cenach wywozu śmieci.                                                                                                 
Klimek Mariola – kier. ZUK w Opocznie –zasady wywozu odpadów nie zmienią 
się, a cenę zweryfikuje przetarg.                                                                                     
Wijata Jerzy – radny – są pewne zapisy, które należy realizowad. Burmistrz 
przedkłada projekty uchwał i jeśli nie obligują nas terminy to możemy 
przesunąd podjęcie uchwał na późniejszy termin.                                                           
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów  komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.                                                                                                                 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.                                                    
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.                                                                                                              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.                                              
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 3, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: terminu częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty.                                                                                                             
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.                                                      
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych.                                                                                                            
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.    

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

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty.                                                                                                          
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.                                             
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  projekt uchwały                   
w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych.                                                                                                          
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.                                        

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

                Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Rolnictwa. 

Projekty uchwał. 

Macierzyoski Janusz – z-ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Kolonii Libiszów.                               
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.                                                      
Są to dwie działki o pow. 0,45 ha. Rzeczoznawca wycenił te działki na sumę                 
35 tyś zł, a właściciel życzy sobie 40 tyś zł. Dlatego potrzebna jest uchwała Rady 
Miejskiej na wyrażenie zgody na nabycie tej nieruchomości. Na tym terenie 
może byd wybudowana świetlica bo jest to teren zabudowy mieszkalnej.   
Kądziela Rafał – radny – czy w tej sprawie były ustalenia sołectwa z władzami 
gminy?                                                                                                                                     
Rytczak Krystyna – sołtys z Koloni Libiszów – w roku 2010 były rozmowy z 
Panem Burmistrzem, mamy pismo na ten temat i powiedziano nam, że jeśli 
będzie działka to można wybudowad świetlicę. Pieniądze z funduszu sołeckiego 
z kolejnych trzech lat miały byd przekazywane na zakup działki.                            
Kądziela Rafał – radny – jeżeli będzie wybudowana świetlica to gmina będzie 
musiała ją utrzymywad.                                                                                                      
Rytczak Krystyna – sołtys z Koloni Libiszów – z funduszu sołeckiego 
przeznaczyliśmy pieniądze na zakup działki i obiecano nam budowę świetlicy. 
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Mamy Koło Gospodyo Wiejskich i nie ma gdzie się spotkad. Jest inicjatywa, aby 
w naszej miejscowości coś się działo. Większośd miejscowości ma świetlice 
wiejskie.                                                                                                                              
Figura Jadwiga – radna – czy można było składad środki finansowe z funduszu 
sołeckiego przez kilka lat?                                                                                           
Firkowski Bartłomiej – radny – nie można składad pieniędzy z funduszu 
sołeckiego, a w budżecie nie ma pieniędzy na tego typu zakup. Budżet jest 
napięty i należy przyhamowad z tego typu inwestycjami. Pani Skarbnik 
powiedziała, że może wyjdziemy  z tak dużych problemów finansowych około 
2020 roku.                                                                                                               
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – mieszkaocy nie wydali środków                    
z funduszu sołeckiego tylko zbierali na zakup działki.                                           
Kacprzak Andrzej – radny – w tej kadencji musimy przyhamowad z takimi 
inwestycjami. Nie wiemy ile jeszcze świetlic jest potrzebnych  w naszej gminie, 
ale należy się zastanowid, że trzeba je później utrzymywad.                                        
Szczegielniak Alicja – radna – jestem za budową świetlic w każdej miejscowości, 
ale obecnie nie ma pieniędzy. Należy porozmawiad z Panią Dyrektor  Szkoły w 
Libiszowie, aby udostępniła pomieszczenie na świetlicę.                                         
Kądziela Rafał – radny – jest to niesprawiedliwe, że w jednej miejscowości 
powstaje świetlica o powierzchni 500m, a w innej nie ma nic. Jest dyskusja aby 
zamykad szkoły a tu mówi się o budowie świetlic.                                                       
Rytczak Krystyna – sołtys z Koloni Libiszów – przez trzy lata mieliśmy obiecane, 
że za pieniądze z funduszu sołeckiego kupimy działkę i nic nie robiliśmy za te 
pieniądze.  Jak wynika z rozmowy wieś tych pieniędzy nie otrzyma.                
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – jest pytanie do radnych, czy 
wyrażacie zgodę na zakup działki powyżej ceny rzeczoznawcy.                        
Macierzyoski Janusz – z-ca Burmistrza – fundusz sołecki nie przechodzi z roku 
na rok. Sołectwo dało pieniądze do dyspozycji Burmistrza.                                   
Wołkiewicz Wiesław – radny – czy Pani  Sołtys rozmawiała z  Burmistrzem                   
o funduszu sołeckim, że przejdzie na następny rok.                                                    
Wijata Jerzy – radny – jest pytanie, czy chcemy kupid działkę, czy nie. Przez                 
2 lata sołectwo poszukiwało działki. Ta społecznośd też chce mied świetlicę.     
Na tej decyzji gmina nie straci, ceny gruntów idą w górę.                                    
Firkowski Bartłomiej – radny – zgadzam się z przedmówcą, ale należy patrzed 
na nasz budżet.                                                   

    Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

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

Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.                                                                
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Rożej Marianna – dyr. SANEPID – u w Opocznie – w ubiegłym roku zamknęliśmy 
sklepy z dopalaczami i w tym roku nie mieliśmy zgłoszeo, że powstały sklepy z 
dopalaczami. W Opocznie było 5 sklepów, a w Drzewicy 1 sklep. Badaliśmy 
również alkohole, w których były drobne zanieczyszczenia.                                
Kucharska Anna – dyr. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie – 
opiekujemy się szkołami w całym powiecie. Zatrudniliśmy również specjalistę 
do spraw używek. Wspólnie z Policją udzielamy porad dla uczniów.                        
Rożej Marianna – dyr. SANEPID – u w Opocznie – przeprowadziliśmy szkolenia 
profilaktyczne dla nauczycieli i uczniów.                                                                    
Kucharska Anna – dyr. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie – 
chcemy zwrócid się do Burmistrza o pomoc finansową.                                             
Figura Jadwiga – radna – duże środki finansowe są przekazywane na nauczanie 
indywidualne.                                                                                                                   
Kucharska Anna – dyr. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie – 
na ten temat w TOP udzieliłam dokładnej odpowiedzi.                                      
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.                                                      
Figura Jadwiga – radna – jest możliwośd pozyskania środków finansowych                     
z wypadków na działalnośd stowarzyszeo.                                                         
Macierzyoski Janusz – z – ca Burmistrza – czy Poradnia może wydad odmowny 
wniosek o nauczanie indywidualne?                                                                             
Kucharska Anna – dyr. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie – 
wydajemy wiele odmownych wniosków. Decyzję o nauczaniu indywidualnym 
podejmuje zespół, między innymi lekarz i dyr. Poradni.                                    
Macierzyoski Janusz – z – ca Burmistrza –jest np. zalecenie, że zajęcia 
indywidualne maja się odbywad w pomieszczeniu szkoły.                                    
Kucharska Anna – dyr. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie –
organizacja nauczania indywidualnego należy do dyr. szkoły. Rozporządzenie 
określa, czy nauka ma odbywad się w domu czy w szkole.                                   
Kacprzak Andrzej – radny – jedna ze szkół wiedzie prym w nauczaniu 
indywidualnym. Może należy zlecid badanie tego terenu, że dzieci są tak chore       
i wymagają nauczania Indywidualnego. 

Informacja – opis funkcjonowania Młodzieżowej Grupy Wsparcia stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 

Informacja na temat działao profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Informacja dot. nauczania indywidualnego stanowi załącznik nr 16                           
do protokołu.  
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Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

    Komisja Rolnictwa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                   
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu 
współpracy z organizacja mi pozarządowymi.                                                             
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

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

    Komisja Rolnictwa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                     
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego.                                                                                  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

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

    Komisja Rolnictwa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                           
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta.                                                                              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

    Komisja Rolnictwa głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                          
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie:    określenia podatku od nieruchomości.                                                                         
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

    Komisja Rolnictwa głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                              
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: stawek podatkowych od środków transportowych.                                                                              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
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Komisja Budżetowa głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

    Komisja Rolnictwa głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                        
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.                                                                            
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

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

    Komisja Rolnictwa głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                          
Macierzyoski Janusz – z – ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: podziału gminy Opoczno na obwody głosowania.                                        
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Komisja Budżetowa głosami: za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 2, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

    Komisja Rolnictwa głosami: za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 2, przyjęła do 
wiadomości projekt uchwały.                                                                                           
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.                                                                                   
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

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

    Komisja Rolnictwa głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                   
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w 
budżecie gminy na 2012 rok.                                                                                 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.                                          
Firkowski Bartłomiej – radny – czy są zaległości płatnicze bieżące? Czy gmina 
ma płynnośd finansową?  Dofinansowanie oświaty?                                                                                                        
Bąk Barbara – Skarbnik – w gminie nie ma płynności finansowej. OPTEX nam nie 
płaci. Ogłoszono przetarg na sprzedaż budynku przy Pl. Kościuszki 20. Dla 
oświaty pieniądze na urlopy zdrowotne, awanse nauczycieli, nauczanie 
indywidualne.                                                                                                                    
Figura Jadwiga – radna – może radni powinni wysład apel do 
Parlamentarzystów w sprawie zmiany Karty Nauczyciela.                                    
Szczepaniak Alicja – radna – czy przetarg na sprzedaż budynku przy Pl. 
Kościuszki 20 to b Edzie pierwszy?                                                                      
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Macierzyoski Janusz – z –ca Burmistrza – nie ma już lokatorów i będzie pierwszy 
przetarg.                                                                                                                           
Kacprzak Andrzej – radny – w sprawie Karty Nauczyciela powinniśmy zwrócid 
się do Związku Miast Polskich.                                                                                        
Pacan Jacek – Przez. PGK – należę do Krajowego Forum Oczyszczania Miast, 
pisaliśmy apele i nie przyniosło to żadnego efektu. 

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

    Komisja Rolnictwa głosami: za –5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                           
Pacan Jacek – Przez. PGK – przedstawił wniosek w sprawie przedłożenia zmian 
do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeo Wodociągowych.        
Wniosek stanowi załącznik nr 25 do protokołu.                                                        
Firkowski Bartłomiej – radny – OPTEX ma zaległości do PGK to może PGK 
przejmie budynek od OPTEX – u?                                                                                    
Pacan Jacek – Przez. PGK – nie chcemy dużego budynku, tylko aby pracownicy 
mieli dobre warunki do pracy. W planie inwestycyjnym jaki zastałem była 
zapisana inwestycja budowa wiaty garażowej. Zrezygnowałem z tego i 
pomyślałem, że lepiej wykonad budynek biurowy, a na parterze garaże. 

            Komisje projekt uchwały przyjęły do wiadomości. 

Ad. pkt. 6                                                                                                                      
Kacprzak Andrzej – radny – na parkingu przy bazarku potrzebny jest 
monitoring.                                                                                                             
Wiktorowicz Jarosław – z-ca Burmistrza – jeżeli będą pieniądze to parking przy 
bazarku będzie monitorowany. 

Przewodnicząca komisji  Budżetowej i Rolnictwa podziękowały i zakooczyły 
posiedzenie. 

Czas trwania komisji  w godz. 13.00 – 17.40. 

 

Protokołowała                                                    Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

M. Gonsiewska                                                 Jadwiga Figura    

 

                                                         Przewodnicząca Komisji  Rolnictwa    

 

                                                                     Janina Pęczek  
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