
                                       PROTOKÓŁ  Nr  2/14 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług                            
z dnia 27 lutego 2014r.                                                                                     
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. Zapoznanie się z działalnością Fundacji” Uśmiech Dziecka”, Fundacji 
„Ostoja”, Świetlic Środowiskowych, łącznie z analizą wydatków                         
za 2013 rok.  

2. Budownictwo mieszkaniowe w gminie – mieszkania socjalne, stan obecny 
i plany na przyszłość. 

3. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności  - 
przedstawiła informację na temat Fundacji i Świetlic Środowiskowych. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.                                                     
Frączak Kazimiera – Prez. Spółdzielni ‘Promyk Nadziei” w Opocznie -  
Spółdzielnia działa na podstawie Statutu, zajmujemy się świadczeniem usług 
społecznych, jesteśmy pomocni dla osób wykluczonych społecznie.  
Prowadzimy szkolenia dla dorosłych, dla osób bezrobotnych, usługi 
porządkowe. Spółdzielnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób w 
podeszłym wieku i chorym świadczy również usługi opiekuńcze, gdyż mamy 
wykwalifikowane opiekunki. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. 
Środki finansowe otrzymujemy z Unii Europejskiej, również z Urzędu 
Miejskiego. Organizujemy wyjazdy młodzieży  w ramach wymiany do woj. 
lubelskiego. Byliśmy też z wycieczką we Lwowie. Obecnie prowadzimy sklep             
z żywnością ekologiczną, wegetariańską, produkty bezglutenowe.                                                                 
Kądziela Rafał – radny – czy zajmujecie się osobami, które wyszły z Zakładu 
Karnego, osobami zażywającymi narkotyki?                                                             
Frączak Kazimiera – Prez. Spółdzielni ‘Promyk Nadziei” w Opocznie -                          
nie zgłaszały się takie osoby do nas, ale pomogliśmy rodzeństwu, które opuściło 
rodzinę zastępczą.                                                                                                                      
Sobol Agnieszka – Prez. Fundacji OSTOJA  w Opocznie – prowadzimy pomoc             
dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem         
i patologią i pomoc osobom ubogim i starszym.   
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 Fundacja uruchomiła Magazyn Żywności Unijnej. Z Banku Żywności skorzystało 
6 tyś osób. Od roku 2006 Fundacja prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, w której uczestniczy 35 osób. 
Prowadzimy jadłodajnię, z której zysk jest przeznaczony na działalność fundacji. 
Firkowski Bartłomiej – radny – czy do Świetlicy przywożone są dzieci spoza 
Gminy Opoczno, czy podpisana jest umowa z wójtami na dofinansowanie. 
Sobol Agnieszka – Prez. Fundacji OSTOJA  w Opocznie – są to osoby z naszej 
gminy. Fundacja prowadzi Ośrodek Integracyjny w strukturach którego działa 
świetlica środowiskowa. Dzieci pochodzą z rodzin dotkniętych  np. problemem 
alkoholowym z terenu gminy Opoczno. Zajęcia odbywają się w  dolnej części 
Kościoła. Mogą korzystać osoby niepełnosprawne  z różnymi schorzeniami. Jest 
pracownia muzyczna, plastyczna, dzieci odrabiają lekcje.                                                                                                                                
Frączak Kazimiera – Prez. Spółdzielni ‘Promyk Nadziei” w Opocznie –                        
jest fundacja, która ma sprzęt komputerowy tylko należy rozpropagować,            
aby młodzież mogła skorzystać.                                                                                  
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – z Banku Żywności skorzystało 6 tyś 
osób, czy rodzin?                                                                                                                
Sobol Agnieszka – Prez. Fundacji OSTOJA  w Opocznie – z Banku Żywności 
skorzystało 6 tyś osób.                                                                                          
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – OSTOJA współpracowała z Holandią, 
czy dalej jest współpraca?                                                                                                 
Sobol Agnieszka – Prez. Fundacji OSTOJA  w Opocznie – osoby niepełnosprawne 
były z wizytą w Holandii. Obecnie nie mamy środków  finansowych na wyjazdy. 
Z Holandii otrzymaliśmy dary medyczne, które przekazaliśmy dla Szpitala.               
Dla rodzin biednych przekazujemy odzież otrzymaną z darów.                                        
Kacprzak Andrzej – radny – statystyki są zatrważające, ale działalność prowadzą 
Stowarzyszenia, które pozyskują środki finansowe z zewnątrz.                           
Firkowski Bartłomiej – Radny – fundacje pomagają również ludziom 
niezaradnym. Kiedyś obowiązkiem gminy było pomaganie ludziom biednym,                
a obecnie te zadania przejęły fundacje.                                                                    
Kądziela Rafał – radny – na naszym terenie problem głodu nie istnieje.                 
Sobol Agnieszka – Prez. Fundacji OSTOJA  w Opocznie –   obecnie żywność                  
w Banku Żywności jest dobrej jakości.                                                                   
Szczepaniak Alicja – radna – są osoby z pewnym dorobkiem, a po pewnym 
czasie tracą pracę i OPS nie może pomóc.                                                                        
Sobol Agnieszka – Prez. Fundacji OSTOJA  w Opocznie – współpracujemy                    
z OPS również w tym temacie.                                                                                                 
Firkowski Bartłomiej – radny – fundacje pozyskały środki finansowe spoza 
budżetu państwa i dobrze, że pomagają potrzebującym. Dobrze,                                    
że przedstawiciele Fundacji spotykają się i wymieniają doświadczenia.    
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 Kądziela Rafał – radny – ile jest stanowisk komputerowych, stołów 
bilardowych, stołów do pin – ponga w świetlicach?                                                                               
Wijata Urszula – Świetlica PINOKIO –    mamy jeden stół do pin – ponga,                       
5 komputerów i piłkarzyki.                                                                                                 
Sobol Agnieszka – Prez. Fundacji OSTOJA  w Opocznie – mamy jeden komputer, 
stół bilardowy i piłkarzyki.                                                                                         
Orłowska Małgorzata – Świetlica SZANSA  -  mamy 3 komputery i stół do tenisa. 
Kądziela Rafał – radny – wyposażenie świetlic wiejskich jest bardzo dobre,                  
a w mieście okazuje się, że nie ma takiego sprzętu.                                               
Frączak Kazimiera – Prez. Spółdzielni ‘Promyk Nadziei” w Opocznie –                       
kto jest odpowiedzialny za to, że świetlice w mieście są słabo wyposażone?              
Ja pozyskuję fundusze z projektów unijnych. Współpracujemy z organizacjami                  
z innych miast.                                                                                                                 
Wijata Jerzy – radny – w świetlicy w Dzielnej jest 6 komputerów ze środków 
unijnych. Tak też jest w świetlicy w Wygnanowie. Gmina środków finansowych 
nie przekazywała.                                                                                                           
Firkowski Bartłomiej – radny -  społeczność wiejska ma specjalne programy 
unijne i lepiej wyposażone świetlice.                                                                                  
Jest świetlica PINOKIO, gdzie kadra zajmuje się gotowaniem, sprzątaniem, a nie 
ma pomocy od gminy. W ubiegłym roku gmina nie przekazała wszystkich 
środków finansowych dla świetlicy.                                                                        
Kacprzak Andrzej – radny – stowarzyszenia są powołane dla potrzeb danego 
społeczeństwa. Świetlice istnieją dzięki temu, że są osoby pracujące społecznie 
na rzecz danego środowiska.                                                                                       
Orłowska Małgorzata – Świetlica SZANSA  -    świetlica środowiskowa „SZANSA” 
działa 12 lat z siedzibą w ZSS Nr 3 w Opocznie.                                                                
Za lokal płacimy miesięcznie 300 zł. Do świetlicy uczęszcza 25 dzieci, gdzie jest  
6 wychowawców.  Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
15.30 – 19.30. Dzieci uczęszczające do świetlicy są rekrutowane  we współpracy 
z pedagogami szkolnymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. OPS i Zespołem Kuratorskiej Służby 
Sądowej. Prowadzimy pomoc żywnościową oraz terapię dzieci i młodzieży. 
Piszemy projekty o środki unijne, ale trudno jest pozyskać te środki. 
Macierzyński Janusz – z- ca Burmistrza – inne zadania ma do wykonania 
świetlica wiejska a inne świetlica środowiskowa. W mieście dzieci odrabiają 
lekcje w  świetlicach i otrzymują posiłki.                                                                      
Świetlica PINOKIO – właścicielem jest Polski Komitet Pomocy Społecznej. 
Świetlica OSTOJA – finansuje Wojewoda Łódzki.                                                     
Świetlica SZANSA – osoby założyły świetlicę, a nie Burmistrz.                                        
Te placówki mogą uczestniczyć w konkursach. W świetlicach wiejskich nie ma 
dożywiania.                                                                                                                       
Figura Jadwiga – radna – powinna być koordynacja działań Stowarzyszeń i OPS.  
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Ziółkowski Bernard – p.o kier. OPS -    OPS ma obowiązek współpracować                   
z organizacjami  pozarządowymi. W ramach nowej ustawy mają powstać centra 
do koordynowania zadań między OPS a organizacjami pozarządowymi.                
Figura Jadwiga – radna – jest możliwość pozyskania środków finansowych  z kar 
tzw. nawiązki. Można korzystać z takiej formy pomocy.                                       
Orłowska Małgorzata – Świetlica SZANSA  - z nawiązek już korzystaliśmy 
pomagając dzieciom  z ofiar wypadków.                                                                      
Wijata Urszula – Świetlica PINOKIO – w świetlicy dzieci otrzymują posiłki, 
pomagamy w odrabianiu lekcji, dzieci korzystają z Internetu. Pomagamy                  
w zajęciach pozalekcyjnych. W czasie ferii też zapewniamy opiekę. Co rok 
organizujemy 2 -3 wycieczki w nagrodę za dobre nauczanie.                           
Szczepaniak Alicja – radna – czy dzieci ze świetlic korzystają również                             
z dożywiania w szkole?                                                                                                            
Wijata Urszula – Świetlica PINOKIO – dzieci jedzą w szkole obiady i w świetlicy 
również otrzymują posiłek.                                                                                           
Kądziela Rafał – radny – 14 mln zł na pomoc socjalną to bardzo duża kwota. 
Firkowski Bartłomiej – radny – są osoby, które nie mogły skorzystać z dóbr 
kultury, a teraz mogą. Mogła powstać Karta Dużej Rodziny i więcej rodzin 
mogłoby skorzystać z dóbr kultury.                                                                              
Figura Jadwiga – radna – Karta Dużej Rodziny na pewno powróci tylko należy            
ją dopracować.                                                                                                              
Kądziela Rafał – radny – pyta, czy Burmistrz dofinansował „Światełko do Nieba” 
i jaki był koszt?                                                                                                      
Macierzyński Janusz – z- ca Burmistrza – gmina partycypowała w kosztach – 
1800 zł.                                                                                                                               
Wijata Jerzy – radny –    uważam, że Karta Dużej Rodziny jest potrzebna jeśli 
chodzi  o promowanie rodziny.                                                                                       
Figura Jadwiga – radna – powinna być współpraca OPS, fundacji i stowarzyszeń.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat działalności fundacji                 
i świetlic środowiskowych. 

Ad. pkt. 2 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ –   przedstawił informację                              
o budownictwie mieszkaniowym w gminie Opoczno.                                          
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.                                                         
Jest uchwała Rady Miejskiej w Opocznie, która mówi o zasadach przydziału 
lokali mieszkalnych. Lokal socjalny jest przydzielany na okres 2 lat.                        
Gmina Opoczno dysponuje 615 lokalami mieszkalnymi, które znajdują się                   
w 85 budynkach.                                                                                                                     

4 
 



W zasobach mieszkaniowych gminy pozostają głównie budynki wybudowane w 
latach 50  - 60 –tych. Są to budynki o niskim standardzie, bez centralnego 
ogrzewania i cieplej wody. Najnowszym budynkiem mieszkalnym jest budynek 
przy ul. Rolnej, w którym znajduje się 51 lokali mieszkalnych. Z uwagi na trudną 
sytuacje mieszkaniową realizacja przydziału mieszkań odbywa się bardzo 
powoli. O przydział lokali mieszkalnych ubiegają się rodziny o niskich 
dochodach, których nie stać na wybudowanie własnego mieszkania i konieczna 
jest budowa budynków komunalnych i socjalnych. W roku 2009 gmina zakupiła 
dwa budynki przy  ul. Przemysłowej 3, które są w bardzo złym stanie 
technicznym i wymagają gruntownej przebudowy.                                                                                          
Firkowski Bartłomiej – radny – obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkania 
dla osób wychodzących z Domu Dziecka. Gmina nie ma programu 
mieszkaniowego.                                                                                                          
Kacprzak Andrzej – radny – mamy nowy blok przy ul. Rolnej, który jest już 
zdewastowany.                                                                                                               
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – gmina ma zapewnić lokale socjalne. 
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – są rozważania o utworzeniu mieszkań 
socjalnych w kontenerach, gdzie media będą na kartę. Kontenery byłyby 
ulokowane w różnych częściach gminy.                                                                   
Bąkiewicz Zdzisława – Prez. ZGM – w bloku przy ul. Przemysłowej co rok 
wzrasta zadłużenie lokatorów. Trudno tam wybrać osoby, które by utrzymały 
mieszkanie komunalne. Pozostają tylko mieszkania socjalne.                           
Firkowski Bartłomiej – radny – na podsumowaniu roku gospodarczego 
Burmistrz powiedział, że gmina ma nadwyżkę budżetową w kwocie 4 mln zł                    
i pyta jak te środki będą wykorzystane.                                                            
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – nadwyżka budżetowa o której mówił 
Burmistrz to środki, które gmina otrzymała od Wojewody na modernizację 
MDK – modernizację zrealizowane ze środków gminy i później otrzymaliśmy 
zwrot. Gmina otrzymała  również wyrównanie subwencji oświatowej. Jaka 
będzie ostateczna kwota będziemy wiedzieć jak będzie wykonanie budżetu. 
Otrzymaliśmy uchwałę RIO, że uległy zmianie wskaźniki i gmina jest obecnie 
ustawowo bezpieczna.  Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  po realizacji 50% mamy umarzane.                                                        
Wijata Jerzy – radny – Burmistrz przedłoży Radzie jak środki z nadwyżki 
budżetowej będą wykorzystane.  

Komisja zgłosiła wnioski: 

-  środki finansowe z nadwyżki budżetowej należy przeznaczyć  
   z ukierunkowaniem na spłatę zadłużenia gminy. 
-  ul. Staszica  - przy kładce jest zaśmiecone, brudno i teren należy  
   uporządkować.  
-  blok przy ul. Rolnej  -  piwnice są zalewane, jest grzyb i mieszkańcy proszą             
   o pomoc.  
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-  przy studzienkach  należących do telekomunikacji należy wymienić płyty,  
   szczególnie przy ul Mickiewicza i Pl. Kościuszki. 
-  na ul. Piotrkowskiej należy zainstalować lampy oświetleniowe. 
Służby nadzorujące konserwację i naprawę instalacji oświetlenia ulicznego 
powinny sprawdzać czy oświetlenie uliczne na terenie miasta działa.  
 
Radny Firkowski Bartłomiej pyta co dalej będzie z garażami obok targowiska 
przy ul. Piotrkowskiej. 
Wobec braku  pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 8.00 – 11.00  

Protokołowała                                                                Przewodnicząca Komisji 

M.Gonsiewska                                                                      Jadwiga Figura                 
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