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                                          PROTOKÓŁ Nr  3/13 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług  
z dnia  19 marca 2013r.  
Posiedzeniu komisji przewodniczyła  Figura Jadwiga  – 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 posiedzeń komisji.  
Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, 
który komisja przyjęła:  za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Temat posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2013r. 
2. Bezrobocie w gminie Opoczno. 
3. Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony 

przeciwpożarowej. 
4. Czystość i porządek w gminie. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że Protokoły z posiedzenia komisji              
w styczniu i lutym były do wglądu w Biurze Rady. 
   Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyj ęła protokoły                    
z posiedzenia komisji. 
 
Ad.pkt.2 
Pawlak Małgorzata – PUP w Opocznie – przedstawiła informację na temat 
bezrobocia w mieście i gminie Opoczno w 2012 roku.                                          
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.                                                  
Informacja na temat zatrudnienia z Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                  
nr 4 do protokołu.                                                                                               
Poinformowała, że było posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i będą 
dodatkowe kwoty na staże. Na aktywizację osób bezrobotnych w roku 2012  
PUP w Opocznie przeznaczył kwotę 6.645.024 zł.                                                          
Figura Jadwiga – radna – wiele osób z Opoczna rozpoczyna działalność  poza 
Opocznem.                                                                                                                       
Pawlak Małgorzata – PUP w Opocznie –  środki finansowe otrzymujemy na 
powiat opoczyński i są wykorzystane w 100%. Na staże mamy 134 miejsca,                
a wniosków jest 159.                                                                                              
Szczepaniak Alicja – radna –ile szkoleń było w roku 2012, ile osób skorzystało,                 
a ile osób znalazło pracę. Czy PUP pomaga ludziom znaleźć pracę?                       
Pawlak Małgorzata – PUP w Opocznie – PUP organizuje szkolenia w celu 
podniesienia kwalifikacji zawodowych i dostosowania do potrzeb rynku pracy. 
W okresie od stycznia do grudnia 2012r. na szkolenia skierowano łącznie 272 
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osoby z powiatu opoczyńskiego. Efektywność zatrudnienia  na dzień 31 grudnia 
2012r. monitorowana w okresie 3 miesięcy od daty ukończenia szkolenia 
wyniosła 53,48%. W tym czasie 146 osób podjęło pracę w trakcie lub po 
ukończeniu szkolenia. Mobilizujemy osoby, które ukończyły szkolenie, aby 
szukały pracy. Tematy szkoleń grupowych są na podstawie ofert pracodawców, 
ankiet osób bezrobotnych.                                                                                     
Szczepaniak Alicja – radna – uważam, że targi pracy nie zdają egzaminu. Firmy 
reklamują się i oczekują na dofinansowanie  z PUP. Na stronie internetowej PUP 
są  oferty pracy z innych terenów np. Krakowa, Gdańska. PUP nie tworzy miejsc 
pracy.                                                                                                                                 
Wijata Jerzy – radny – jaka jest efektywność zatrudnienia po szkoleniu?                  
Pawlak Małgorzata – PUP w Opocznie –  efektywność zatrudnienia – 50% po 
szkoleniu do 3 miesięcy. PUP do 12 miesięcy monitoruje efektywność 
zatrudnienia, gdyż osoby otrzymały środki finansowe, ukończyły kursy.             
Kądziela Rafał – radny – w TOP jest ogłoszenie o ofertach pracy – czy PUP płaci 
za te publikacje?                                                                                                            
Pawlak Małgorzata – PUP w Opocznie – nie płacimy za te ogłoszenie.                 
Kądziela Rafał – radny –  czy PUP prowadzi naukę języków obcych. Czy 
prowadzicie doradztwo dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę?                 
Pawlak Małgorzata – PUP w Opocznie – nie organizujemy nauki języków 
obcych. Do PUP zgłosiło się 83 osoby o podjecie pracy za granicą. 

                Komisja informację PUP przyjęła do wiadomości. 

Ad. pkt. 3                                                                                                                     
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu d.s Społecznych i Ochrony  Ludności  -  
przedstawiła informację na temat  wydatków budżetowych na cele ochrony 
przeciwpożarowej.                                                                                                   
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.                                                            
Wijata Jerzy – radny – zakup sprzętu gaśniczego  w roku 2012 był realizowany 
przez jednostkę w Wygnanowie. Pozyskaliśmy 18 tyś zł z Urzędu 
Marszałkowskiego na zakup sprzętu gaśniczego. Na wiele rzeczy nie mamy 
wpływu, wiele zależy od sytuacji pogodowej. Była akcja usuwania śniegu                       
z dachów i Strażacy usuwali. W momencie planowania budżetu nie 
wiedzieliśmy, że taka sytuacja będzie. Wiele wydatków jest stałych, jak energia 
elektryczna, paliwo. Sprzęt gaśniczy zużywa się w akcjach gaśniczych i należy go 
odtwarzać. Powinna być również poprawa warunków socjalno – bytowych  w 
Remizach.                                                                                                                            
Brola Tomasz – OSP Kraszków – Straże OSP należy wspierać.                            
Szczepaniak Alicja – radna – Straże Pożarne dostają najwięcej środków na 
sprzęt.                                                                                                                             
Kądziela Rafał – radny – czy OSP nie mogłaby się włączać w odśnieżanie dróg? 
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Wijata Jerzy – radny – można to rozważyć, tylko OSP należy wyposażyć w sprzęt 
do odśnieżania. Jednostka w Wygnanowie ma pług do odśnieżania, który służy 
jednostce . Na odśnieżanie dróg gmina ogłasza przetarg. Można przekazać OSP 
pewne odcinki dróg do odśnieżania i przeznaczyć pieniądze na ten cel.             
Kacprzak Andrzej – radny – Straże Pożarne zostały doposażone w sprzęt, ale 
mają duże zobowiązania. 

                Komisja informację przyjęła do wiadomości. 

Ad. pkt. 4                                                                                                                           
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację  o stanie 
czystości.                                                                                                                      
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.                                                    
Kacprzak Andrzej – radny – w części miasta, którą zarządza gmina nie jest 
czysto. Gmina powinna uczulić, aby sprzątanie było wcześnie rano, a nie jak 
mieszkańcy jadą do pracy. Zamiatarka jeździ w okresie największego ruchu           
w mieście.                                                                                                                     
Kądziela Rafał – radny – czy osoby biorące zasiłek z PUP można kierować do 
sprzątania na terenie miasta, lub w lasach. Okoliczne lasy są bardzo 
zanieczyszczone. Może osoby z wyrokami sądowymi powinny brać udział                 
w sprzątaniu.                                                                                                              
Szczepaniak Alicja – radna – PGK sprząta w okresie największego ruchu w 
mieście i co rok jest to samo. Na ul. A. Ludowej jest bardzo duży smog, jak 
również przy Banku Spółdzielczym.                                                                        
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej -  Straż Miejska może kontrolować 
takie sytuacje jeśli są zgłoszenia od mieszkańców. Radna zgłasza taki problem              
i wyślę Strażników aby skontrolowali.                                                                        
Firkowski Bartłomiej – radny – bardzo drogie jest ogrzewanie gazowe i 
mieszkańcy wracają do ogrzewania węglowego. Należy dążyć  aby mieszkańcy 
podłączali się do ZEC. Spółka ZEC powinna wyjść naprzeciw, aby jak najwięcej 
mieszańców podłączyło się do sieci ciepłowniczej ZEC.                                         
Kacprzak Andrzej – radny – po to są pewne instytucje, aby pilnować porządku. 
Straż Miejska również powinna pilnować porządku.                                             
Kądziela Rafał – radny – w tym temacie nie ma rozwiązań systemowych. 
Szczepaniak Alicja – radna –  mieszkańcy skarżą się na duży smog i dlatego 
zgłaszam ten problem.                                                                                               
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej – Burmistrz wyda pozwolenie na 
kontrolowanie budynków, czym palą i Straż Miejska będzie kontrolować.    

        Komisja informację  zaopiniowała pozytywnie.                                                  
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 / 
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Ad. pkt. 5           Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Krzysztofik Edyta – Kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.                                                                                                        
Informacja znajduje się w załączniku nr 5 do protokołu.                        
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza -  przedstawił informację na temat 
sportu i kultury fizycznej.                                                                                            
Informacja znajduje się w załączniku nr 5 do protokołu.                             
Poinformował, że wiele klubów sportowych utrzymuje się ze środków, które 
otrzymują z budżetu gminy.  Brakuje sponsorów. Szukamy zachęty, aby dzieci            
i młodzież uczestniczyli w zajęciach sportowych. W Sielcu były organizowane 
mistrzostwa sportowe i było bardzo mało dzieci. Obecnie dzieci najchętniej 
siedzą przed komputerem.                                                                                             
Figura Jadwiga – radna – Komisja Budżetowa była w OSTOI i dowiedzieliśmy się, 
że nie wszystkie gminy partycypują w kosztach dojazdu do OSTOI.                   
Firkowski Bartłomiej – radny -  należy zwrócić uwagę, aby dzieci więcej ćwiczyły 
i uczestniczyły w zajęciach wychowania fizycznego. Jest Świetlica PINOKIO, 
której zabrano 8 tyś zł na dzielność. Są tam dzieci z rodzin patologicznych i 
należy im pomóc a nie zabierać środki finansowe. Czy dąży się do likwidacji tej 
świetlicy?                                                                                                                     
Figura Jadwiga – radna –  Świetlica PINOKIO bardzo dobrze działa i nie należy   
jej likwidować.                                                                                                              
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – były rozpisane konkursy na 
działalność i te 8 tyś zł przeszły na rejon Parafii Podwyższenia Krzyża Św.              
Figura Jadwiga – radna – może ZSS Nr 3 i OSTOJA wspólnie zorganizuj zajęcia                
i środki zabezpieczy się dla Świetlicy OSTOJA.                                                        
Firkowski Bartłomiej – radny -  nie ma środków finansowych dla tych dzieci,                 
a ile jest umorzeń podatkowych?                                                                               
Szczepaniak Alicja – radna – dużo dzieci nie korzysta z zajęć sportowych  bo 
nauczyciele nie zachęcają do tych zajęć. Rodzice przedkładają zwolnienia z zajęć 
wychowania fizycznego dla dzieci.                                                                             
Kowalski Robert – dyr. Pływalni – przyjeżdżają dzieci ze szkół np. 10 osób                     
z basenu korzysta 5 osób, a za transport gmina płaci za 10 dzieci.                        
Wijata Jerzy – radny – należy się przyjrzeć finansom, np. w Różannie jest 
świetlica i mieszkańcy składają się na pracę instruktora aerobiku.                           
Firkowski Bartłomiej – radny – teraz jest baza sportowa ale nauczyciele nie 
przykładają się do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. 

                       Komisja informację przyjęła do wiadomości. 

Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – poinformował, ze radni otrzymali 
również informacje z działalności Państwowej Straży Pożarnej, która stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
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Krzysztofik Edyta – Kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację z realizacji  Gminnego Programu Alkoholowego                     
i Narkomanii.                                                                                                      
Informacja znajduje się w załączniku nr 5 do protokołu.                                           
Figura Jadwiga – radna – wykonanie jest w 83%, a co ze środkami, które 
pozostają?                                                                                                                     
Krzysztofik Edyta – Kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –                       
są faktury, które nie były zapłacone w grudniu 2011 roku tylko w 2012r. 
Zobowiązania przechodzą na następny rok.  

        Komisja informację  zaopiniowała pozytywnie.                                                  
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 / 

Kowalski Robert – dyr. Pływalni – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
dotacji przedmiotowej dla Krytej Pływalni.                                                                  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.                                                   
Kryta Pływalnia istnieje już 10 lat i trzeba w nią zainwestować. Potrzebne są 
solary aby zmniejszyć koszty energii elektrycznej. Taki obiekt aby dobrze 
funkcjonował musi być atrakcyjny i funkcjonalny. 

        Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.                                                  
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 / 

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich - przedstawił 
projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego.                                                                                                           
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.                                            
Jesteśmy w trakcie rozmów ze Związkami Zawodowymi.                                 
Szczepaniak Alicja – radna – w szkołach wynagrodzenia pracowników obsługi są 
bardzo małe.                                                                                                                    
Wijata Jerzy – radny – chodzi nam o oszczędności  i może dać 1 zł a nie 10 zł od 
osoby. Należy odejść od relikwii przeszłości.  

       Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.                                                  
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 / 

Krzysztofik Edyta – Kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji dla OSP.                   
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

       Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.                                                  
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 /                                                                            
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza - przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: funduszu sołeckiego.                                                                                    
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.                                             
Wijata Jerzy – radny – brakuje nam szczegółowej wiedzy, czego wniosek 
danego sołectwa dotyczy.  Fundusz sołecki jest potrzebny ale sołectwa muszą 
mieć sygnał na co mogą przeznaczać pieniądze.                                                 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – należy racjonalnie decydować  o 
przydziale środków. Może przez 1 rok zrezygnować z funduszu a jak wystąpią 
pilne np. naprawy w danym sołectwie to gmina realizuje.                                  
Firkowski Bartłomiej – radny – było spotkanie z sołtysami i mają wiedzę na co 
przeznaczyć środki finansowe. Uczą się demokracji. Dana społeczność powinna 
decydować na co mają przeznaczyć pieniądze.                                                        
Kacprzak Andrzej – radny – proponuje, aby na 2014 rok nie przyznawać 
funduszu sołeckiego. 

          Komisja projekt uchwały zaopiniowała negatywnie                                                  
/ za – 0, przeciw – 1, wstrz. – 3 / 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie na 2013 rok.                                                                                                    
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.                                            
Firkowski Bartłomiej – radny – Biblioteka jest ogólnie dostępna, otrzymuje  z 
gminy dotację, ale nie ma prasy katolickiej. W projekcie uchwały brakuje mi 
tabeli dłużników gminy. Bulwersują mnie umorzenia dla niektórych 
przedsiębiorstw. Chciałbym mieć listę dłużników podatków. Prosi o listę 
dłużników za 2012 rok.                                                                                                   
Figura Jadwiga – radna – dla firmy OPTEX gmina umarzała podatki, aby nie było 
zwolnień pracowników. Czy nie zwalniali? 

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

Bąk Barbara – Skarbnik – poinformowała, że na sesji będzie przedstawiony 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza - przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: ustalenia składów osobowych komisji.                                                                                    
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

                       Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekty uchwał w sprawach: 

1. Rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 31 stycznia 2013r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.                                                     
2. Rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 5lutego 2013r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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3.Rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 12lutego 2013r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.                                         

Firkowski Bartłomiej – radny – w tych pismach są propozycje co można zrobić 
ul. Staromiejskiej. Obok Liceum na ul Żeromskiego można postawić ławeczkę                 

z posągiem prof. Kowalskiego.                                                                     
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekty uchwał.                                           

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

2. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie                                                 
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 /                                                                                    

3.Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie                                                 
/ za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 / 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie: rozpatrzenia skargi  mieszkańców budynków przy ul. Limanowskiego 

34 w Opocznie.                                                                                                               
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.                                              

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 / 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi.                                                                                                             
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.                                      
Firkowski Bartłomiej – radny – zgłosił wniosek do projektu uchwały.                           
w sprawie zmian w § 1 w pnkt.2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zróżnicowaną  w zależności od ilości osób 
zamieszkałych w gospodarstwie domowym:                                                                          
-  1 osoba –  8 zł 

-  od 2 osób – 16 zł 

-  od 3 do 5 osób  - 32 zł 

-  powyżej 5 osób – 40 zł                                                                                                         
W § 1 w pnkt. 3.  Ustala się niższą stawkę opłaty  za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zróżnicowaną w zależności od ilości osób zamieszkałych w 
gospodarstwie domowym, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane             
w sposób selektywny: 

-  1 osoba  - 5 zł 

-  od 2 osób  - 10 zł 

-  od 3 do 5 osób – 15 zł 
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-  powyżej 5 osób  -  20 zł 

Wijata Jerzy – radny – propozycje powinny wynikać z wyliczeń.                         
Kacprzak Andrzej – radny – do tej pory to mieszkańcy bloków płacili więcej                     
za śmieci jak w domach jednorodzinnych.                                                                   
Wijata Jerzy – radny – ustawa mówi, że gmina ma ustalić stawkę i gmina ma 
odbierać śmieci.                                                                                                                  
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – w ustawie jest podział na 
nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.                                                        
Kacprzak Andrzej – radny – są tu konsekwencje finansowe ludzi i należy stawki 
dokładnie przeanalizować.                                                                                   
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – należy przygotować prawidłowo przetarg. 
Ustawa daje możliwość różnicowania cen. 

Komisja wniosek zaopiniowała pozytywnie.                                                                         
/ za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 3 /                                                                                 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały                  
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości.                                                         
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

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

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały                  
w sprawie: trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                           
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.   

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

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały                  
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty.                                                         
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.   

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

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały                  
w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.                                                       
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.   

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

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – poinformował, że na sesji będzie 
przedstawiony projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet dla 
radnych. 
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Ad. pkt. 6                 Zapytania i wolne wnioski. 

Wobec braku pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 8.00 – 13.00. 

Protokołowała                                                                Przewodnicząca Komisji 

M.Gonsiewska                                                                      Jadwiga Figura                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


