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                                         PROTOKÓŁ  Nr 8/13 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług                            
z dnia 26 sierpnia  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. 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, 
który komisja przyjęła:  za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0.                                            
Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu. 
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.                           

z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. 
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 

  Ad. pkt. 1.                                                                                                           
Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że protokoły z posiedzenia 
komisji  w czerwcu i lipcu były do wglądu w Biurze Rady.                                                            
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły                                   
z posiedzenia komisji  w  czerwcu i lipcu 2013r.    

Ad. pkt. 2                                                                                                                                     
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2013r. z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.                                                 
Figura Jadwiga – radna – jaka jest sytuacja finansowa gminy, czy firma OPTEX 
płaci zaległości podatkowe?                                                                                                
Bąk Barbara – Skarbnik – OPTEX płaci  bieżące podatki, ale nie płaci zaległości.  
Kondycja finansowa gminy jest zła. RIO uchyliło nam uchwałę  - Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Opoczno i nie mam informacji i opinii  o emisji 
obligacji.                                                                                                                     
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – poinformował, że zostały podpisane 
umowy ze Stowarzyszeniami Szkół z Woli Załężnej, Dzielnej i Kruszewca. 
Stowarzyszenia będą funkcjonować od stycznia.                                                         
Kądziela Rafał – radny – czy jest zagrożenie dla gminy jeśli obligacje nie wejdą  
w życie? Czy może szukać sponsora?                                                                                    
Bąk Barbara – Skarbnik – może po sesji coś się ruszy w tym temacie.                      
Wijata Jerzy – radny – musimy szukać oszczędności bo nie stać nas na 
wydawanie pieniędzy.                                                                                                    
Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 
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Ad. pkt. 3                Zaopiniowanie materiałów na sesję.                                             
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat 
przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.               
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.                                           
Poinformował, że dzisiaj było spotkanie dyrektorów szkół z Przewoźnikiem                   
/ MPK / na temat dowozu dzieci do szkół.                                                                 
Kądziela Rafał – radny – w informacji brakuje mi wykazu cen przeprowadzonych 
remontów.                                                                                                                       
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – GZOPO przygotuje taką informację 
na sesję.                                                                                                                             
Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowanie placówek oświatowych do 
nowego roku szkolnego.        / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 

                       Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.                                                    
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – przedstawiła informację na 
temat  funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.                                                           
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.                                                        
Figura Jadwiga – radna – czy z funduszu sołeckiego można przeznaczyć środki 
na ogrzewanie Świetlic? Pyta o zatrudnienie w MDK.                                        
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – byłoby bardzo dobrze, jeśli 
można by było przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na ogrzewanie Świetlic 
Wiejskich. Co rok są większe koszty ogrzewania Świetlic i będą duże koszty 
ogrzewania świetlicy w Kraśnicy. Staramy się, aby pozyskać środki finansowe             
z zewnątrz i aby była działalność kulturalna MDK. Potrzebne są środki 
finansowe na remonty  między innymi na renowację sali widowiskowej. 
Wykonaliśmy remont  pomieszczenia z przeznaczeniem dla Orkiestry Miejskiej -  
koszt około 6 tyś zł ze środków własnych. Jedna osoba odeszła na emeryturę i 
przyjęto 3 osoby – instruktorów do działalności merytorycznej.                        
Kądziela Rafał – radny – pomieszczenie dla Orkiestry Miejskiej zostało 
zaadaptowane gospodarskim sposobem. Z Komisją Oświaty byliśmy w 
niektórych Świetlicach Wiejskich. Pomieszczenia są różne, jedne lepiej 
wyposażone inne mniej. Pomieszczenia w świetlicach powinny być 
wykorzystane również na przyjęcia okolicznościowe, a świetlicowy powinien 
prowadzić kronikę danej miejscowości. Wszystkie wydarzenia powinny być 
udokumentowane. W każdej wsi są przekazywane od osób starszych różne 
wydarzenia tylko należy je spisać.                                                                      
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – w świetlicach są prowadzone 
kroniki, ale można porozmawiać, aby to usprawnić. Pomieszczenia świetlic są 
wynajmowane dla mieszkańców na okolicznościowe imprezy tylko świetlica w 
Kraśnicy nie jest wynajmowana. W Dzielnej Stowarzyszenie prowadzi bardzo 
dobrze działalność jak również w Bielowicach. Pracownicy świetlic wychodzą               
z inicjatywą, aby instruktorzy MDK przyjeżdżali do nich.                              
Wieruszewski Jan – Burmistrz – należy się zwrócić do sołtysów, aby część 
środków z funduszu sołeckiego  przeznaczyć na dzielność świetlic wiejskich.  
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Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – dotacja gminy tylko dla MDK              
to kwota 1 mln 100 tyś zł.                                                                                 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – rozmawiając z dyr. Domu Kultury w Łęczycy 
stwierdził, że otrzymuje  tylko 1 mln zł dotacji. U nas w MDK przyjęto 3 
pracowników merytorycznych i automatycznie rosną nam wydatki.    
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – nie ma wzrostu środków 
finansowych na płace – sprawdzałam z Panią Księgową. Gro środków 
finansowych przeznaczamy na działalność Tramblanki.                                       
Kądziela Rafał – radny – Orkiestra Miejska ma wiele zaproszeń na koncerty          
w kraju i za granicą ale z wielu rezygnujemy ze względu na koszty transportu.  
Bąk Barbara – Skarbnik – w świetlicach to przede wszystkim wydają pieniądze 
na wyposażenie świetlic a nie na ich utrzymanie.                                                 
Kądziela Rafał – radny – może przeprowadzić na wsiach ankietę, że jeżeli 
mieszkańcy chcą mieć świetlicę to powinni z własnych środków pewną sumę 
przeznaczyć na utrzymanie. 

Komisja przyjęła wniosek / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /, skierowany do 
Pani Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie o wystąpienie do 
sołectw, aby część funduszu sołeckiego przeznaczyły na utrzymanie Świetlic 
Wiejskich.  

Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – świetlicowi są pracownikami                   
i zazwyczaj mieszkają w danej miejscowości.                                                          
Kądziela Rafał – radny – świetlicowi powinni współpracować z sołtysami.           
Wijata Jerzy – radny – część pieniędzy z funduszu sołeckiego należy przeznaczyć 
na działalność świetlic.                                                                                                    
Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat funkcjonowania świetlic 
wiejskich. 

Krzysztofik Edyta – kier. Zesp. ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                        
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2013r.                                           
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.                                                 
Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekty uchwał w sprawach:                     
- zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/                                                                                               
-  udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0/  
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-  przekazania środków finansowych  dla Policji.                                                         
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 2/                                                                                               
-  zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2013.                                                     
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.                                                
Figura Jadwiga – radna – jaka jest kondycja finansowa naszych spółek?           
Kądziela Rafał – radny – czy przy budowie Powiatowej Komendy Policji gmina 
zarobiła czy straciła?                                                                                          
Wieruszewski Jan – Burmistrz – gmina przekazała dla Policji działkę i bilans się 
zamyka. PGK – ma niezapłacone należności od firmy OPTEX. Jeżeli będzie 
uregulowany temat  obligacji to środki finansowe  dla spółek będą 
przekazywane. W roku 2014 będą kupowane działki pod cmentarz na ul. Rolnej.    
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/                                                                            
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.                                                  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/  

Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI -  przedstawił projekty uchwał w 
sprawach:                                                                                                                                    
-  pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. W. Perzyńskiego…   
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/                                                                                                
-  zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wojewódzkiej nr 726.                    
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/                                                                                                  
- zmiany uchwały Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji 
przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna.                                   
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/                                                                                
Chybowska Dominika – insp. w Wydz. GKM i OŚ – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.                                                                                                
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.                                               
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 1/ 
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Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekty uchwal w sprawach:                
-  rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 17 lipca 2013r.                                    
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.                                           
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – do węzła cieplnego do ZSS Nr 3 jest 
podłączonych 8 mieszkańców i tylko Pani Surma skarży się.                                           
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/                                                                                                  
- rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 sierpnia 2013r.                                    
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.                                           
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/                                                                                                  
- wystąpienia Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na rzecz 
przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej S 12. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.                                           
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/                                                                                                 
-  likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w miejscowości 
Bukowiec Opocznie.                                                                                                        
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.                                                  
Figura Jadwiga – radna – prosi o przygotowanie informacji – koszty utrzymania 
filii bibliotek w gminie Opoczno oraz ilość czytelników w poszczególnych filiach.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/                                                                                    
Ziębicka Janina – Księgowa PGK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf  - woda i ścieki.                                                                              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.                                           
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.                                                                 
Ad. pkt. 4                                                                                                                                    
Figura Jadwiga – Przew. Komisji – przedstawiła wnioski do budżetu na rok 2014 
zgłoszone na piśmie przez radnego Bartłomieja Firkowskiego.                             
Wnioski stanowią załącznik nr 21 do protokołu. 

Wobec braku pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 13.30 – 16.20. 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                         Przewodnicząca Komisji          

Protokołowała  

M. Gonsiewska                                                   Jadwiga Figura 
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