
                                         PROTOKÓŁ  Nr 14/13 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług                            
z dnia 10 grudnia  2013r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura    – Przewodnicząca  Komisji.                                                                                                                                         
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.                                                                                                                             
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego 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.   

 Tematyka posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w listopadzie 2013r. 
2. Promocja gminy i organizacja Dożynek Gminnych – analiza wydatków. 
3. Budżet gminy na rok 2014. 
4. Plan pracy Komisji na rok 2014. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Ad. pkt. 1 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że protokoły z posiedzeń  
komisji  w listopadzie były do wglądu w Biurze Rady.                                                            
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły                                     
z posiedzenia komisji  w  listopadzie  2013r.    
Ad. pkt. 2 
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – przekazała informację na temat 
Dożynek Gminnych Opoczno 2013. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Stwierdziła, że  Dożynki są największym  kulturalnym wydarzeniem 
plenerowym, które prezentuje bogactwo kultury i tradycji naszej gminy. Jest to 
również forma promocji miasta i regionu, o czym świadczy obecność wielu osób 
spoza regionu łódzkiego. Dożynki są już tradycją i dużą atrakcją.  
Kądziela Rafał – radny – ilu pracowników etatowych jest w MDK? 
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie –  zatrudnionych jest 38 osób –      
17 osób na pełny etat, a 21 osób na pół etatu.  
Szczepaniak  Alicja – radna – Dożynki Prezydenckie w Spale zawsze są w tym 
samym czasie co gminne. Nasz region powinien być reklamowany i powinniśmy 
uczestniczyć w Dożynkach Prezydenckich. 
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie –  Gmina Opoczno również 
uczestniczy w Dożynkach Prezydenckich. W przyszłym roku planujemy zmienić 
termin gminnych dożynek. 
Firkowski Bartłomiej – radny – jaka kwota dotacji jest od sponsorów? 
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Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie –  od sponsorów pozyskaliśmy 
15 665 zł na organizację Dożynek Gminnych. 
Wijata Jerzy – radny – w tym roku Strażacy uczestniczyli w dożynkach                     
gminnych i mam pozytywne spostrzeżenia. Widzimy, że wydajemy coraz mniej 
środków finansowych z budżetu gminy na dożynki, a pozyskujemy środki od 
sponsorów. Dziękuje dyr. MDK Pani Matusiewicz za ciekawą formułę dożynek. 
            Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 3 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Opoczno  na rok 2014. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Figura Jadwiga – radna – czy są uruchomione środki finansowe z emisji 
obligacji? Temat Kino w MDK.  
Bąk Barbara – Skarbnik – środki finansowe jeszcze nie są uruchomione,                         
ale dokumenty  są już przygotowane. 
Kądziela Rafał – radny – czy można cofnąć budowę świetlicy w Karwicach. 
Kwota 1.5 mln zł na ta inwestycję jest przeszacowana. W MDK nie ma 
nagłośnienia, nie ma mikrofonów.  Patio wymaga środków finansowych na 
modernizację. Konieczna jest zmiana inwestycji w Karwicach. Za 500 tyś zł 
można wykonać bardzo ładny budynek a nie za 1.5 mln zł. 
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie –  co do kina  to potrzebne są 
cyfrowe odtwarzacze. Z końcem roku wygasa umowa z Panem Lachowskim. 
Jestem po rozmowach z Panem z Tomaszowa, który będzie przyjeżdżał do 
Opoczna 1 -2 razy w miesiącu do MDK z filmami.  
Kacprzak Andrzej – radny – zobaczymy ile osób będzie chodzić do kina.               
Budżet MDK jest to budżet gminy, nie tylko MDK. 
Kądziela Rafał – radny – kina w centrach handlowych mają racje bytu, a u nas 
po pewnym czasie nie zda egzaminu. Powinniśmy pozyskiwać środki finansowe 
z zewnątrz dla MDK, a nie tylko z budżetu gminy. 
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – nie możemy porównywać kina  
w małym mieście, a w dużych centrach handlowych. 
Kądziela Rafał – radny – MDK nie ma nagłośnienia. Jeżeli jest impreza to 
pożyczamy sprzęt do nagłośnienia za duże pieniądze. 
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – sprzęt do nagłośnienia w MDK 
jest bardzo stary. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – po przetargu na świetlicę w Karwicach mogą 
być potrzebne mniejsze środki finansowe. Środki finansowe dla Domu Kultury 
w Łowiczu to 1 mln zł, a u nas ponad 1 mln zł. 
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – jest to zależne jakie są 
prowadzone wydarzenia kulturalne, ile jest kółek zainteresowań. MDK w 
Opocznie jest w centrum miasta, mamy większe koszty, jest duża działalność. 
Kądziela Rafał – radny – Opoczno jest stolicą regionu i dożynki powinny być            
w Opocznie. Wcześniej rolnicy proponowali, aby dożynki odbywały się na wsi     
i tam były. Obecnie wróciły do Opoczna.  
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Szczegielniak Alicja – radna – w Muzeum odbywają się również bardzo ciekawe 
spotkania. 
Kądziela Rafał – radny – imprezy w Muzeum mają swój wyraz i odpowiednią 
rangę. 
Figura Jadwiga – radna – Orkiestra Miejska jest na bardzo dużym poziomie. 
 
Ad. pkt. 4 
Figura Jadwiga – Przewodnicząca Komisji – przedstawiła projekt  planu pracy 
Komisji Budżetowej na 2014 rok. 
Projekt planu pracy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
          Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie  
zaopiniowała plan pracy komisji.  
 
 
Ad. pkt. 5               Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
 
Bąk Barbara  -  Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian                       
w budżecie gminy Opoczno na 2013 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
          Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Bąk Barbara  -  Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
          Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 1, pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0, pozytywnie  zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na 2014 
rok. 
 
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
          Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przygodzka  Barbara – insp. w Wydz. RM i ZP – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego          
w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
       Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały.  
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Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza - przedstawił projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Opoczno na sztandarze 
OSP w Kruszewcu. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
          Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Firkowski Bartłomiej – radny – przedstawił projekt uchwały w sprawie Karty 
Dużej Rodziny 3+.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Wijata Jerzy – radny – projekt uchwały jest wprowadzany bez opinii prawnej. 
Uchwałami mamy  uregulowane ceny biletów MPK, na Pływalnię. Musimy 
wiedzieć jakie będą skutki. 
Firkowski Bartłomiej – radny – w Łodzi  jest  Karta Dużej Rodziny i na niej 
bazowaliśmy. 
Figura Jadwiga – radna – do projektu uchwały jest dużo pytań i powinny być 
zrobione pewne symulacje. Można zakupić przeciw rakowe szczepionki dla 
dziewcząt. 
Szczepaniak Alicja – radna – Pan Burmistrz mówił na Komisji Komunalnej,           
że będzie przygotowana kalkulacja kosztów.   
Firkowski Bartłomiej – radny – OPS ma rozeznanie ile rodzin jest 
potrzebujących, a ta uchwała bierze pod uwagę wszystkie rodziny wielodzietne. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – mamy obecnie symulację tylko jednego bloku 
w Opocznie i Sitowej. Należy się zastanowić czy zmienić ceny biletów na 
Pływalnię i MPK.  
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – jest to prawo miejscowe i jednocześnie 
powinno być z podjęciem uchwały o cenach biletów MPK i na Pływalnię. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz  - radni powinni mieć świadomość jakie będą 
skutki podjęcia tej uchwały. Proponuje omówić na sesji w styczniu. 
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
   / za – 4/ 
Ad. pkt. 6 
Kacprzak Andrzej – radny – powinniśmy wesprzeć finansowo np. szczepienia 
dziewcząt i zorientować się jaki to będzie koszt. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – profilaktyka skutkuje tym, że później 
mniej wydaje się na leczenie. 
 
Wobec braku  pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 13.00 – 15.00  

Protokołowała                                                                Przewodnicząca Komisji 

M.Gonsiewska                                                                      Jadwiga Figura                 
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