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                                    PROTOKÓŁ Nr 6/13 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług                            
z dnia 25 czerwca  2013r.                                                                                     
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 posiedzeń komisji. 
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 
komisja przyjęła:  za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0. 

Tematyka posiedzenia 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w kwietniu i maju 2013r. 
2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2012. 
3. Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym 

gminy Opoczno w roku 2012 – ocena. 
4. Wykonanie budżetu gminy za rok 2012. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

  Ad. pkt. 1.                                                                                                           
Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że protokół z posiedzenia 
komisji  w kwietniu był do wglądu w Biurze Rady.                                                            
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                                   
z posiedzenia komisji  w kwietniu 2013r.    

Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że protokół z posiedzenia 
komisji  w maju był do wglądu w Biurze Rady.                                                            
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                                   
z posiedzenia komisji  w maju 2013r.    

Ad. pkt. 2 

Nowacka Magdalena – Księgowa MPK w Opocznie – przedstawiła sprawozdanie 
finansowe MPK za rok 2012.                                                                             
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.                                                  
Figura Jadwiga – radna – zostały zlikwidowane nierentowne kursy, jest wzrost 
ze sprzedaży usług, a jednak trzeba zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym. 
Wijata Jerzy – radny – spółkę utrzymują wycieczki i inne usługi. Należy się 
zastanowić co dalej robić  jeżeli nie będzie zleceń na prywatne przejazdy. 
Spółka była powołana do przewozu osób. 
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Kacprzak Andrzej – radny – na rynku są inni przewoźnicy, którzy nie mają tylu 
osób pracujących w administracji.                                                                            
Firkowski Bartłomiej – radny – dobrze, że MPK myśli rynkowo sięgając po inne 
usługi jak wycieczki. Usługi powinny się rozwijać i służyć społeczeństwu.            
Wijata Jerzy – radny – przy powołaniu MPK podstawowym celem był transport 
publiczny.                                                                                                                        
Kopania Andrzej – Prez. MPK – na bieżąco monitorujemy które kursy są 
nierentowne.                                                                                                                   
Figura Jadwiga – radna – dowóz uczniów na basen – czy pobliskie szkoły 
korzystają z dowozu?                                                                                                   
Kopania Andrzej – Prez. MPK – z dowozu korzystają okoliczne szkoły. Z gminy 
wpłaty nie wpływają na bieżąco do MPK. 

Pacan Jacek – Prez. PGK  w Opocznie – przedstawił sprawozdanie finansowe za 
2012 rok.                                                                                                                
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.                                       
Zatrudnienie zwiększyło się o 6 osób. Wzrosła ilość odbieranych odpadów 
posegregowanych i ZUO uruchomił pracę w systemie 2 zmianowym, przyjęto             
4 osoby do wtórnej segregacji odpadów. Zatrudniono 2 osoby – hydraulika i 
pracownika technicznego nadzorującego prace związane z budową sieci wodno 
– kanalizacyjnej. Będziemy Regionalnym Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów 
jeśli zakupimy dodatkowe maszyny. W związku z wejściem w życie przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz ustawy o odpadach niezbędne 
będzie dostosowanie ZUO do wymogów stawianych w przepisach i znacznych 
wydatków. Jesteśmy po rozstrzygnięciach przetargowych na wywóz odpadów                  
z gminy Opoczno.                                                                                                    
Szczepaniak Alicja – radna – czy Opoczno będzie Regionalnym Zakładem 
Unieszkodliwiania Odpadów, czy Zakłady Unieszkodliwiania w województwie 
Łódzkim  mają wszystkie potrzebne urządzenia do segregacji?                              
Pacan Jacek – Prez. PGK  w Opocznie – nasz rejon to 700 – 800 tyś 
mieszkańców. Obecnie jesteśmy zastępczym zakładem. Po zakupie 
dodatkowych urządzeń będziemy Regionalnym Zakładem. Rozmowy i ustalenia 
były prowadzone  w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Czekamy na przyznanie 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  na ten cel.             
Firkowski Bartłomiej – radny -  było zapewnienie, że jeżeli PGK wygra przetarg 
na odbiór odpadów to będą mniejsze ceny śmieci. Jak Prezes zamierza ściągnąć 
należności od dłużników. Dużym dłużnikiem jest OPTEX.                                         
Pacan Jacek – Prez. PGK  w Opocznie –  Zarząd Spółki dla dłużników będących  
w trudnej sytuacji wyraża zgodę na spłatę należności w ratach, lecz mimo 
deklaracji dłużników składanych na piśmie terminy spłat wielokrotnie nie są 
dotrzymywane. Najwięksi dłużnicy to OPTEX i Wspólnoty Mieszkaniowe ZGM. 
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Faktury  dotyczące należności z OPTEX systematycznie są przekazywane do 
Kancelarii Komorniczej, która próbuje ściągnąć należności. Indywidualni 
odbiorcy przychodzą aby należności rozłożyć na raty.                                        
Obniżenie kosztów za wywóz śmieci – z moich wyliczeń wynika, że opłata od 
mieszkańca to około 4 zł.                                                                                                 
Figura Jadwiga – radna – uchwala co do płatności za wywóz śmieci była 
wstępna i po analizie można zejść z kosztów.                                                 
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – oferta PGK była około 4 zł. Obecnie 
gmina musi dokonać analizy i dopiero wypracować wnioski. Oferta PGK jest na 
okres 1 roku. Jeżeli Burmistrz złoży projekt uchwały to Rada będzie ją 
opiniowała.                                                                                                                      
Wijata Jerzy – radny – była to wstępna uchwała , a później może być korekta. 
Firma PGK wygrała przetarg i mam pytanie, czy oferta jest za śmieci 
segregowane czy niesegregowane?                                                                               
Pacan Jacek – Prez. PGK  w Opocznie – oferta jest za odbiór odpadów 
komunalnych. Pewne rzeczy zostały określone w specyfikacji. Rada Miejska 
podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i na tym należy się 
oprzeć.                                                                                                                               
Wijata Jerzy – radny – opłata powinna być  za odpady komunalne, które                    
ja wyprodukuję.                                                                                                             
Kacprzak Andrzej – radny – my płacimy za odpady do Urzędu, a Urząd musi 
interpretować przepisy.                                                                                               
Firkowski Bartłomiej – radny – deklaracje były składane do Urzędu i Urząd 
będzie odpowiadać. Jeżeli osoby nie będą płacić za odpady to Urząd ma 
obowiązek ściągnąć należności. Nie można wliczać w koszty  nieściągnięte 
należności.                                                                                                                       
Wijata Jerzy – radny – czym to jest spowodowane, że u nas jest drożej jak w 
sąsiednich gminach?                                                                                                       
Pacan Jacek – Prez. PGK  w Opocznie – głównym czynnikiem kosztowym jest 
ilość odpadów. Na wsi wiele odpadów jest kompostowanych i spalonych.           
Koszt odbioru to również przejazd samochodu.                                                
Specyfikacji przedstawionej do przetargu nie znam na pamięć.                                                           
Firkowski Bartłomiej – radny – zatwierdziliśmy Regulamin utrzymania czystości  
i należy go przestrzegać.                                                                                                
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – do Urzędu wpłynęło około 88% 
deklaracji i dalej wpływają. Jeżeli ktoś nie złożył deklaracji to występujemy                  
z decyzją.                                                                                                                          
Wijata Jerzy – radny – jeżeli wszyscy wyrzucimy śmieci niesegregowane to czy 
PGK ich odbierze?                                                                                                            
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – tak PGK odbierze.                               
Wijata Jerzy – radny – gospodarstwo domowe wnosi opłatę do gminy to PGK 
ma odebrać odpady? 
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Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – tak odbierze.                                 
Szczepaniak Alicja – radna – czy płacimy za dodatkowe śmieci?                               
Bąk Barbara – Księgowa – jeżeli jest więcej śmieci i zostawię w worku, czy PGK 
odbierze?                                                                                                                         
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – tak odbierze.                                       
Pacan Jacek – Prez. PGK – czy odpady z rozbiórki mieszkań też mam za darmo 
odebrać?                                                                                                                              
Wijata Jerzy – radny – mówimy o odpadach komunalnych odbieranych od 
mieszkańców. 

Zięba Anna – Prez. ZGM w Opocznie – przedstawiła sprawozdanie finansowe 
ZGM za rok 2012.                                                                                                           
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.                                   
Przedmiotem działalności  ZGM jest zarządzanie i administrowanie 
wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenie prac remontowo – 
budowlanych. ZGM w roku 2012 administrował 83 budynkami, w których 
znajduje się 1543 lokale, oraz 21 lokalami użytkowymi. W zasobie komunalnym 
są 34 budynki, w których znajduje się 297 mieszkań. Mieszkaniowy zasób 
komunalny stanowi stuprocentową własność gminy i jest oddany w dzierżawę 
dla ZGM na podstawie umowy z 2006r. Spółka zamknęła rok 2012 ujemnym 
wynikiem finansowym. Biegły rewident zgłosił, że nie zgłasza zastrzeżeń do 
prawidłowości i rzetelności badanego sprawozdania finansowego. Strata 
wynika między innymi z nieściągalności należności od lokatorów z tyt. czynszu   
i mediów. Problemy finansowe spółki w roku 2012  potwierdzają się w decyzji 
PFRON  o odmowie dopłaty do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
w spółce z tego powodu, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji 
finansowej.                                                                                                                                
Co do wynagrodzenia to pracownicy mają najniższą krajową.                                
Figura Jadwiga – radna – problemy z płatnościami od lokatorów to największe  
na ul. Rolnej i hotel na ul. Przemysłowej.                                                                       
Zięba Anna – Prez. ZGM w Opocznie – zasób mieszkaniowy ZGM są to stare 
budynki wymagające nakładów finansowych.                                                           
Wijata Jerzy – radny – Pl. Kościuszki 20 – ile było przetargów na sprzedaż?             
Bąk Barbara – Gł. Księgowa – był już drugi przetarg, zeszliśmy z ceny do 
1mln.450 tyś zł, ale nie ma chętnego na zakup.                                                   
Szczepaniak Alicja – radna – ile osób jest zatrudnionych w ZGM z dopłatą                     
z PEFRON?                                                                                                                           
Zięba Anna – Prez. ZGM w Opocznie – około 10 osób z dofinansowaniem                    
z PEFRON.                                                                                                                        
Szczepaniak Alicja – radna – czy zadłużenie  lokatorów się zmniejszyło? 
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Zięba Anna – Prez. ZGM w Opocznie – na koniec 2012r. ściągalność od 
lokatorów wynosiła 75%. Zadłużenie ZGM to środki, które powinniśmy 
otrzymać od lokatorów, ale nie można ich ściągnąć.                                            
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania finansowe za 2012rok spółek: 
ZGM, PGK i MPK.  

Ad. pkt. 3 

Pec Bożena – Księgowa z Pływalni w Opocznie –   przedstawiła informację                     
z analizy przychodów i wydatków Krytej Pływalni za 2012 rok.                      
Informacja znajduje się w  załączniku nr 6 do protokołu.                                             
Plan przychodów nie został wykonany między innymi  z mniejszej liczby 
klientów korzystających ze wszystkich form rekreacji na Pływalni. W 2012 r. 
wynagrodzenia pracowników uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2011               
ze względu na mniejsze premie, absencję chorobową i brak podwyżek 
pracowników. Pływalnia wykazuje stratę narastająco z lat ubiegłych.                       
Adamczyk Grzegorz – p.o dyr. Krytej Pływalni – nie mamy płynności finansowej, 
a urządzenia zużywają się i potrzebne są naprawy.                                                        
Pec Bożena – Księgowa z Pływalni w Opocznie – dotacje z Urzędu Miejskiego 
otrzymujemy na bieżąco, ale utarg spada z miesiąca na miesiąc. Maleją 
przychody a rosną koszty.                                                                                           
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Pływalni za 2012 rok.               
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /  

Dąbrowska Bożena – Księgowa MDK w Opocznie – przedstawiła wykonanie 
budżetu w MDK za 2012 rok.                                                                             
Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 6 do protokołu.                         
Zatrudnienie powiększyło się o jednego instruktora i jedną osobę                         
w sekretariacie. Zmniejszył się etat w świetlicy. W Miedznej obiekt jest 
monitorowany i w miesiącach lipiec – sierpień jest wynajęty dla harcerzy. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu MDK za 2012 rok.               
/ za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0 /  

Mazur - Świątek Bożena – dyr. Biblioteki w Opocznie - przedstawiła wykonanie 
budżetu Biblioteki za 2012 rok.                                                                             
Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 6 do protokołu.                              
Firkowski Bartłomiej – radny – czy jest realizowane elektroniczne czytanie 
książek? Czy Biblioteka weszła w akcje czytania książek w zakładzie karnym? 
Mazur - Świątek Bożena – dyr. Biblioteki w Opocznie – zakup czytników jest 
drogi. Zakupiłam jeden czytnik ale zainteresowanie nie jest duże. Nie 
uczestniczyliśmy w akcji czytania książek w zakładzie karnym.                         
Firkowski Bartłomiej – radny – jest akcja ogólnopolska zbierania książek dla 
zakładów karnych i Opoczno mogłoby uczestniczyć. 
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Figura Jadwiga – radna – działanie Biblioteki poza Opocznem.                               
Mazur - Świątek Bożena – dyr. Biblioteki w Opocznie – była prośba 
mieszkańców Bukowca Op. aby nie likwidować filii Biblioteki.                            
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Biblioteki za 2012 rok.               
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /  

Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum – przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu w Muzeum za 2012 rok.                                                                    
Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 6 do protokołu.                          
Zatrudnienie i wynagrodzenie w roku 2012  było  na tym samym poziomie jak  
w roku 2011. Są duże koszty opału i energii elektrycznej. Dochodzi podatek 
ekologiczny.                                                                                                                
Firkowski Bartłomiej – radny – działalność Muzeum jest szeroka pod względem 
historycznym, organizowane są wystawy malarskie, pokazanie tragedii 
wołyńskiej.                                                                                                                      
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Muzeum za 2012 rok.               
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /  

Ad. pkt. 4 

Bąk Barbara – Główna Księgowa - przedstawiła sprawozdanie z wykonania 
budżetu w Gminy Opoczno za 2012 rok.                                                                    
Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 6 do protokołu.   

Przedstawiła Uchwałę Nr II/134/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w Łodzi z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie opinii o 
sprawozdaniu Gminy Opoczno z wykonania budżetu za 2012 rok.  RIO opiniuje 
negatywnie sprawozdanie Gminy Opoczno z wykonania budżetu za 2012 rok. 
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Powodem większego deficytu budżetu gminy za 2012 rok jest fakt, iż Łódzki 
Urząd Wojewódzki w swoim sprawozdaniu Rb-27 – dochody od osób prawnych, 
osób fizycznych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat  lokalnych od osób prawnych, 
podatek od czynności cywilnoprawnych wykazał wykonane dochody co 
oznacza, iż Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku właściwemu 
przedsiębiorstwu. My jako gmina jesteśmy zobowiązani w swoim sprawozdaniu 
Rb-27/ sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych/ pokazywać dane 
zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych. Gmina posiadała środki na 
wydatki, gdyż do Urzędu Skarbowego w roku 2012zostala zwrócona kwota 
400.000.00 zł. Jesteśmy zobowiązani  do zwrotu do Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego jeszcze kwoty 1.357.854,00zł. Łódzki Urząd Skarbowy dokonał 
zwrotu podatku podatnikowi  w październiku 2012r. 
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Niewykonane dochody z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób 
prawnych. Największe zaległości ma firma OPTEX SA – 2.226.349,00 zł / dług 
został zabezpieczony wpisem na hipotekę /.                                                            
Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia 
realizowane przez Urząd Miejski. Głównym powodem był fakt, iż nie doszło           
do sprzedaży nieruchomości przy Placu Kościuszki 20.  

Posiedzenie komisji prowadzi Jerzy Wijata – z –ca Przewodniczącej Komisji. 

Firkowski Bartłomiej – radny – powinno się zachować bezpieczeństwo 
zadłużenia gminy do 55%. Były już sygnały, że gmina nie ma płynności 
finansowej. Obligacje to obciążenie dla społeczeństwa, bo trzeba będzie spłacić 
z odsetkami. Przy odwołaniu Pana Przewodniczącego we wniosku było 
uzasadnienie, że ze względu na duże zadłużenie gminy, a Pan Przewodniczący 
obraził się wtedy.                                                                                                             
Figura Jadwiga – radna – były wnioski z Komisji Budżetowej o zmniejszenie 
wydatków. Były uchwały o likwidację szkół i radni nie zdecydowali się na 
likwidację. Będą jeszcze dodatkowe oddziały i znów będą generować koszty. 
Bąk Barbara – Główna Księgowa – budżet uchwalają radni i jeżeli są wnioski               
o oszczędności  to radni nie widzą. Obligacje nie są dodatkowym obciążeniem – 
jest wyjaśnienie przy projekcie  uchwały.                                                                   
Kądziela Rafał – radny – w gminie nie widać strategii naprawczej. O szkołach 
mówimy przez pół roku i nic z tego nie wynika. Tak jest też z psami. Jaką 
strategię na poprawę sytuacji finansowej ma Pani Księgowa?                                   
Bąk Barbara – Główna Księgowa – można trochę podnieść podatki, likwidacja 
szkół, kontrola opodatkowania nieruchomości bo mogą być sytuacje, że 
budynki są nieopodatkowane.                                                                                    
Kądziela Rafał – radny – fundusz solecki powinien iść na utrzymanie świetlic 
wiejskich. OPTEX ma zadłużenie wobec gminy i nas szantażuje.                             
Wijata Jerzy – radny – OPTEX do PGK też nie płaci, a mieszkańcy musza za nich 
płacić.                                                                                                                              
Kądziela Rafał – radny – należy wykorzystać wszystkie możliwości, aby odzyskać 
należności od OPTEX –u. Może powinien wyjść wniosek od Rady.                   
Firkowski Bartłomiej – radny -  problemy, które dotyczą naszego społeczeństwa 
były rozpatrywane przez „ parszywą jedenastkę” i Pan Kosno złożył rezygnację           
z radnego. Niektórzy załatwiają sobie duże umorzenia. W swoim programie 
mieliśmy rozwiązania co do budżetu gminy. Można było rozwiązać Straż 
Miejską bo nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.                                  
Szczegielniak Alicja – radna – ciągle toczy się wojna między miedzy trzema 
szkołami – Kruszewiec, Dzielna i Wola Załężna.                                            
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – w szkołach o których mówimy to 
nauczyciele mogą uczyć w klasach początkowych. Zaprzepaszczono szansę 
oszczędności 800 tyś zł rocznie w szkołach.    
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Kądziela Rafał – radny – czy to prawda, że w szkołach  pracują nauczyciele, 
którzy mogą iść na emeryturę a nie idą?                                                         
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – tak są, ale jest to ich przywilej. Takie 
przywileje daje Karta Nauczyciela. Nauczyciel może iść na emeryturę ale nie 
musi. Rocznie wydajemy około 1 mln zł na nauczanie indywidualne. 

Bąk Barbara – Główna Księgowa -  przedstawiła Uchwałę Nr II/134/13 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Łodzi z dnia 4 czerwca 2013r. 
w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Opoczno z wykonania budżetu za 2012 
rok.  RIO opiniuje negatywnie sprawozdanie Gminy Opoczno z wykonania 
budżetu za 2012 rok.                                                                                                           
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Firkowski Bartłomiej – radny – w takiej sytuacji Komisja Rewizyjna opiniuje 
pozytywnie wykonanie budżetu za 2012 rok.                                                                 
Bąk Barbara – Główna Księgowa – należy patrzeć nie tylko na cyfry, ale na 
celowość  wydatków.                                                                                                
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – można było wysłać Komornika do OPTEX -
u  i bylibyśmy poniżej 60% zadłużenia. Jest pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej 
bo wiedzą jaki jest mechanizm. Były wykonane duże inwestycje. Są również 
czynniki obiektywne. Jeżeli były do pobrania środki unijne to należało również 
brać kredyty. Można było zrezygnować z funduszu soleckiego, zmniejszyć 
dotacje. W ciągu ostatnich 12 lat bardzo dużo zostało wykonanych inwestycji.          
Kądziela Rafał – radny – powiat nie bierze kredytów i nic nie robi. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Opoczno                   
za rok 2012.  / za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0/. 

Ad. pkt. 5.        Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Bąk Barbara – Główna Księgowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego  i z wykonania budżetu gminy 
Opoczno za rok 2012.                                                                                                      
Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 8 do protokołu.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                    
/ za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0 /. 

Bąk Barbara – Główna Księgowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.                                                                                                      
Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 9 do protokołu.                                               
Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczki.                                                                          
Firkowski Bartłomiej – radny – jakie będzie oprocentowanie, a jakie są założenia 
w przypadku niewypłacalności, czy gmina może upaść? 
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 Bąk Barbara – Główna Księgowa – w przetargu będzie określone 
oprocentowanie. Gmina nie może upaść. Obligacje w budżecie będą zapisane 
jako zadłużenie i są bardziej korzystne jak kredyt.                                                  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                    
/ za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0 /. 

Bąk Barbara – Główna Księgowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno m na lata 2013 – 
2029.                                                                                                                                     
Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 10 do protokołu.                                      
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                    
/ za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0 /. 

Bąk Barbara – Główna Księgowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.                                                        
Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 11 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                    
/ za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0 /. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ -  przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.                                                      
Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 12 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                    
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 

Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie - przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno 
na lata 2013 – 2015.                                                                                                       
Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 13 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                    
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały   w sprawie:  
rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 8 maja 2013r.                    
Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 14 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                         
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały   w sprawie:  
rozpatrzenia wniosków Pani Janiny Podlewskiej z dnia 13 czerwca 2013r.                    
Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 15 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                         
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
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Ad. pkt. 6      Zapytania i wolne wnioski. 

Figura Jadwiga – radna – przedstawiła pismo rodziców dzieci uczęszczających 
do  oddziałów przedszkolnych w ZSS Nr 3 w Opocznie z prośbą o utworzenie 
trzeciego oddziału klasy pierwszej. Pismo rodziców było skierowane do 
Wojewody Łódzkiego.                                                                                                      
Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.                                                           
Kądziela Rafał – radny – czy Rada może określić w jakim czasie właściciel posesji 
powinien pobudować budynek?                                                                         
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – pozwolenie na budowę jest ważne na 
trzy lata.                                                                                                                          
Kądziela Rafał – radny – przy ul. Szewskiej jest działka, na której rosną chwasty, 
czy można zmusić właściciela aby pobudował  budynek.                               
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – można tylko monitować, aby zniszczył 
chwasty.                                                                                                                         
Firkowski Bartłomiej – radny – to jest własność prywatna i nie można nic zrobić. 

Wobec braku pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 13.00 – 17.20. 

                                                                                                                                                
Wiceprzewodniczący Komisji                                              Przewodnicząca Komisji                        

          Jerzy Wijata                                                                      Jadwiga Figura 

 

Protokołowała 

M. Gonsiewska 
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