
                                               PROTOKÓŁ  Nr 1/14 

Ze  wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu               
i Usług oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu           
w dniu  29 grudnia 2014r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura  Przewodnicząca  Komisji 
Budżetowej i Irena Przyborek Przewodnicząca Komisji Rolnictwa.                                                                                                                                      
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji. 
Prowadzący posiedzenie  komisji  przedstawiła proponowany porządek. 

Komisja Budżetowa głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła 
przedstawiony porządek posiedzenia. 

Komisja Rolnictwa głosami: za –6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła 
przedstawiony porządek posiedzenia. 

 Tematyka posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w listopadzie 2014r. 
2. Promocja gminy i organizacja Dożynek Gminnych – analiza wydatków. 
3. Plan pracy Komisji na 2015 rok. 
4.  Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt.1.  
Prowadząca posiedzenie poinformowała, że protokoły z posiedzenia  komisji              
w listopadzie były do wglądu w Biurze Rady.                                                               
Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2, przyjęła 
protokół  z posiedzenia komisji  w listopadzie. 
Komisja Rolnictwa głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła 
protokół  z posiedzenia komisji  w listopadzie. 
 
Adn. pkt. 2.  
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – przedstawiła informację na 
temat promocji gminy i organizacji Dożynek Gminnych – analiza wydatków. 
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Poinformowała, że wpływy od sponsorów na organizację Dożynek Gminnych 
wyniosły 18.140,50 zł, co stanowi 62% kosztów organizacji wydarzenia. 
Wydatki MDK to kwota 11 286,97zł. Całkowity koszt organizacji Dożynek to 
kwota 29.427,47 zł. 
            Komisje informację przyjęły do wiadomości. 
 
Ad. pkt.3 
Figura Jadwiga – Przew. Komisji Budżetowej – przedstawiła proponowany plan 
pracy komisji na 2015 rok. 
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Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi, aby Komisja Budżetowa  
zapoznała się w terenie z sytuacją techniczną Remiz Strażackich w Libiszowie, 
Kruszewcu i Kraszkowie. 
Jurowski Jarosław – radny – jest plan remontów Remiz Strażackich i jest 
realizowany. 
Figura Jadwiga – Przew. Komisji Budżetowej – proponuje, aby wykreślić pkt.           
3 planu pracy komisji w styczniu 2015r. 
Komisja głosami za – 4, przeciw – 0, wstrz.- 0 przyjęła proponowany plan pracy 
z poprawką – bez pk.t 3 w styczniu. 
Plan pracy stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Przyborek Irena – Przew. Komisji Rolnictwa -  przedstawiła proponowany plan 
pracy komisji na 2015 rok. 
Komisja głosami za – 6, przeciw – 0, wstrz.- 0 przyjęła proponowany plan pracy 
na 2015 rok.  
Plan pracy stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 4        Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Figura Jadwiga – radna – proponuje, aby z § 1 wykreślić pkt. 2, a temat 
przedyskutować na następną sesję. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – w projekcie uchwały można pozostawić  
w §1 tylko pkt. 1. 
 
Komisja Budżetowa głosami za – 4, przeciw – 1, wstrz.- 0, wnioskuje, aby                   
z § 1 projektu uchwały wykreślić pkt. 2. 
Komisja Rolnictwa  głosami za – 6, przeciw – 1, wstrz.- 0, wnioskuje, aby                   
z § 1 projektu uchwały wykreślić pkt. 2. 
 
 
Komisja Budżetowa głosami za – 5, przeciw –0, wstrz.- 0,pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawką. 
Komisja Rolnictwa  głosami za – 6, przeciw – 0, wstrz.- 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawką. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
uchylającą uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji 
kultury: Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Opocznie.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Komisja Budżetowa głosami za – 6, przeciw –0, wstrz.- 0,pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rolnictwa  głosami za – 6, przeciw – 0, wstrz.- 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
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Figura Jadwiga – Przew. Komisji Budżetowej – przedstawiła proponowany plan 
Rady Miejskiej na 2015 rok. 
Projekt planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Komisje: Budżetowa i Rolnictwa przyjęły do wiadomości projekt planu pracy 
Rady na 2015 rok. 
 
Ad. pkt. 5.     Zapytania i wolne wnioski. 
Figura Jadwiga – radna – prosi, aby Dożynki Gminne nie były organizowane w 
tym samym czasie jak Dożynki Prezydenckie. Pyta czy mieszkańcy mogą 
dokonywać wpłat za śmieci na przyszły rok. 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków – jeśli osoba wpłaci to będzie miała 
nadpłatę, którą będziemy musieli zwrócić. Jeszcze nie ma przypisów na przyszły 
rok i lepiej poczekać z wpłatą. 
Kopania Andrzej – Prez. MPK – informuje, że kursy autobusów MPK na 
Przystanek Południe przynoszą stratę, jest małe zainteresowanie komunikacją 
MPK w tamtym kierunku. Do 6 stycznia 2015r. kursy MPK  do Przystanku 
Południe są zawieszone. Radni muszą się zastanowić nad tym tematem. 
Informacja na temat strat MPK stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – jako gmina będziemy dokładać do tych 
przejazdów, ale w całości nie możemy zrezygnować  z komunikacji MPK do 
Przystaniu Południe. 
Grabski Krzysztof – radny – należy pozostawić przejazdy od piątku do niedzieli 
w nocy. 
Zięba Anna – z – ca Burmistrza – obecnie tylko 10 dni autobusy kursują i nie 
mamy pełnej wiedzy. Jest propozycja, aby pozostawić kursy MPK od piątku od 
popołudnia do poniedziałku do południa. Należy wysłuchać również 
mieszkańców jakie mają oczekiwania. 
Starus Ryszard – radny – poczekajmy na decyzję PKP co do dalszego 
zatrzymywania pociągów PKP. 
Grabski Krzysztof – radny – jest słaba informacja dla mieszkańców w sprawie 
kursów MPK do Przystanku Opoczno Południe. 

Wobec braku  pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła wspólne 
posiedzenie Komisji Budżetowej i Rolnictwa. 
Czas trwania komisji 14.00 – 15.30.  

Przewodnicząca Komisji  Rolnictwa           Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

        Irena Przyborek                                                   Jadwiga Figura                                                                                                      

       Protokołowała 

    Marta Gonsiewska 
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