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                                            PROTOKÓŁ  Nr 4/15 

Ze  posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu   i Usług           
w dniu  24 kwietnia  2015r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura  Przewodnicząca  Komisji 
Budżetowej.                                                                                                                                   
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. 

Komisja  głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła przedstawiony 
porządek posiedzenia. 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2015r. 
2. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.    
3. Sytuacja  energetyczna w gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych  - stan obecny i plany na przyszłość. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.                                             
5. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Ad. pkt. 1 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że protokół  z posiedzenia  komisji              
w  marcu był do wglądu w Biurze Rady.                                                               
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  w marcu 2015r. 
Ad. pkt. 2  
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – przedstawiła informację na temat 
funkcjonowania OPS w Opocznie. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie realizuje zadania pomocy społecznej 
mające na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych. 
Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej wynoszą: 
- 542,00zł dla osoby samotnie gospodarującej, 
- 456,00zł dla osoby w rodzinie, 
- 529,00zł maksymalna wysokość zasiłku stałego, 
- 250,00zł kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego. 
Pomoc społeczna udziela wsparcia w formie świadczeń pieniężnych                             
i niepieniężnych. 
Świadczenia pieniężne to: zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny. 
Świadczenia niepieniężne to: praca socjalna, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne, 
schronienie, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze. 
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W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania w szkołach i przedszkolach jest prowadzone dożywianie dzieci. 
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi stołówkę dla osób najuboższych, 
niepełnosprawnych, emerytów, rencistów i osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. 
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci 
niezależnie od dochodu. Użytkownik Karty może korzystać z ulg, zwolnień                   
i preferencji w instytucjach kultury, sportowo –rekreacyjnych, komunikacji 
miejskiej. 
Grabski Krzysztof – radny – warunki pracy w OPS są bardzo złe. 
Figura Jadwiga – radna – ile rodzin otrzymało Kartę Dużej Rodziny? Na jakich 
zasadach jest ubezpieczenie zdrowotne? 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – wydaliśmy 552 Karty Dużej 
Rodziny i są wydawane bez względu na dochód w rodzinie. Szpital kieruje 
fakturę z leczenia do Urzędu Miejskiego, a Urząd do OPS i my 
przeprowadzamy wywiad środowiskowy, że dana osoba nie ma ubezpieczenia 
zdrowotnego. Asystent rodziny jest bardzo potrzebny i według ustawy musi 
mieć 15 rodzin w danej gminie. Celem pracy asystenta jest, aby dzieci pozostały 
w rodzinie biologicznej. Jeśli mamy sygnał, że w danej rodzinie źle się dzieje to 
wysyłamy pracownika socjalnego. 
Pacan Andrzej – radny – przyznawanie stypendium szkolnych. 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – stypendia szkolne, które są 
świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym realizuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Stypendium może być przydzielone w formie świadczenia 
pieniężnego za udział w zajęciach edukacyjnych, wyrównawczych, pomocy 
rzeczowej na zakup podręczników. Pomoc materialna jest realizowana poprzez 
zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu imiennych 
rachunków i faktur potwierdzających poniesienie kosztów. Miesięczna 
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o 
stypendium szkolne nie może być większa jak 456zł. Stypendium jest 
przyznawane na dziecko na okres szkolny. 
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat funkcjonowania OPS 
w Opocznie. 
Ad. pkt. 3 
Kresiński – ZEC w Opocznie – przedstawił informację na temat działalności 
ZEC w Opocznie. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Informacja Polskiej Spółki i Gazowniczej i Rejonu Energetycznego                           
w Tomaszowie Maz. stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
W roku 2014 został wykonany audyt energetyczny sieci cieplnej kanałowej, 
który jest podstawą do pozyskania środków z Funduszy Unijnych na 
modernizację sieci ciepłowniczej. Przeprowadzona modernizacja instalacji 
odpylania spalin kotła ograniczyła emisję pyłów do powietrza. 
Planujemy budowę układów ko generacyjnych wykorzystujących silniki gazowe 
i na biopaliwo, rozbudowę sieci cieplnej przesyłowej.  
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Zakład Energetyki Cieplnej prowadzi działania marketingowe aby pozyskać 
nowych odbiorców, między innymi działania edukacyjne wśród uczniów szkół 
podstawowych. Wprowadzone taryfy dla ciepła w grudniu 2013r. skutkowały 
obniżeniem opłat za ciepło średnio o 4,76%. Wcześniej dużo ciepła zamawiał 
zakład ZPC. 
Figura Jadwiga – radna – mieszkańcy nie dostrzegają obniżki cen ciepła. 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – ciepło było tańsze jak ZEC podlegał pod 
Spółdzielnię Mieszkaniową. 
Grabski Krzysztof – radny – jeśli będą kary za zanieczyszczanie środowiska to 
mieszkańcy będą się podłączać do ZEC. 
       Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 4.           Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Figura Jadwiga – Przew. Komisji – poinformowała, że radni otrzymali 
informacje na temat bezpieczeństwa w gminie. 
Informacje Komendy powiatowej Policji w Opocznie, Prokuratury Rejonowej     
w Opocznie, Sądu Rejonowego w Opocznie i Straży Miejskiej w Opocznie 
stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
          Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Figura Jadwiga – Przew. Komisji – poinformowała, że radni otrzymali informacje 
na temat stanu zdrowotnego dzieci. 
Informacja Szpitala Rejonowego w Opocznie  stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
          Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła informację na 
temat założeń wypoczynku letniego. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Grabski Krzysztof – radny – kto typuje dzieci na kolonie? 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – Ośrodek Pomocy 
Społecznej typuje dzieci na wyjazd na kolonie z dofinansowaniem z gminy. 
Oleksik Jadwiga – Kier. OPS w Opocznie – OPS typuje dzieci, które mają 
dofinansowanie z Gminy Opoczno, a również fundacje wysyłają dzieci na 
kolonie.  
Pacan Andrzej – radny – wyjazd dziecka na kolonie to powinna być nagroda,             
a nie przymus wyjazdu. 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – dzieci z różnych środowisk powinny razem 
jechać na kolonie. 
Turek Wiesław – radny – dobrze, że OPS kontroluje takie dofinansowanie                 
i wydatkowanie środków finansowych, a dzieci razem są na koloniach. 
Pacan Andrzej – radny – byłem na koloniach w Miedznej jako kierownik                      
i dzieci były zadowolone.  
        Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat 
założeń organizacyjnych dla funkcjonowania oświaty w gminie. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Grabski Krzysztof – radny – jaki jest nabór do szkoły w Mroczkowie Gość.? 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – w Mroczkowie Gość. w klasie 0 jest 
22 osoby, w klasie I jest 12 osób, a w Gimnazjum 21 osób. 
Jest źle, że dzieci uczą się w klasach łączonych, powinny mieć jednakowy start. 
       Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 
Powiatowej Policji w Opocznie. 
Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 8 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – za – 4, przeciw – 0, 
wstrz. – 0. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian               
w budżecie na 2015 rok.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Figura Jadwiga – radna – na Festiwal Folklorystyczny przeznaczono 40 tyś zł, a 
na remont dachu Stanicy w Miedznej 60 tyś zł, to na Festiwal nie zabezpieczono 
środków finansowych? 
Pacan Andrzej – radny – ośrodek w Miedznej był w dobrym stanie, były 
wykonywane remonty budynków. 
Starus Ryszard – radny – miał być kontener socjalny za 100 tyś zł i okazuje się, 
że to za mała kwota. 
Bąk Barbara – Skarbnik – myślę, że będą sponsorzy na organizację Festiwalu 
Folklorystycznego. 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – mamy lokale, które nie są użytkowane i myślę 
że będą tam mieszkania socjalne tylko należy je przekształcić na mieszkania 
socjalne. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – za – 3, przeciw – 0, 
wstrz. – 2. 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały                   
w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy                      
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 3do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – za – 5, przeciw – 0, 
wstrz. – 0. 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: 
Partyzantów, Kopernika, Kossaka. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – za – 3, przeciw – 0, 
wstrz. – 1. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ -  przedstawił projekt uchwały              
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – za – 4, przeciw – 0, 
wstrz. – 0. 
Ad. pkt. 5           Zapytania i wolne wnioski. 
Turek Wiesław – radny – w prasie było podane, że Pani dyr. MDK została 
odwołana, czy obecnie możemy rozpatrywać skargę na dyr. MDK. 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – Pani dyr. MDK pełni funkcję do 30 kwietnia. 
Figura Jadwiga – radna – dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne do MDK 
proszą o zakup sprzętu muzycznego. 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – w budżecie MDK są środki finansowe 
przewidziane na zakup sprzętu muzycznego. 
Figura Jadwiga – radna – należy pokosić trawy na terenie miasta, na jakim 
etapie jest przygotowanie do modernizacji bazarku i modernizacja hotelu przy 
ul. Przemysłowej. 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – przy ul. Przemysłowej projekt zakłada 
wyburzenie i pobudowanie budynków ze środków rewitalizacji. 
Co do bazarku to uruchamiamy procedurę projektową i na sesję czerwcową 
przygotujemy projekt uchwały. 
Teren przy ul. Kopernika, gdzie znajduje się OPS i Przedszkole Nr 6 – trwają 
rozmowy ze spółką ROVESE i do końca czerwca będzie informacja co dalej. 
Bąk Barbara – Skarbnik – OPTEX spłacił długi do końca marca. Za 2014r. 
podatki umorzono na ponad 274 tyś zł. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – pod nowy cmentarz grunty są 
wykupywane. 
Pacan Andrzej – radny – czy można realizować środki z funduszu sołeckiego? 
Bąk Barbara – Skarbnik – tak już można realizować środki finansowe                        
z funduszu sołeckiego. 
Cichański Robert – mieszkaniec Opoczna – poinformował o inicjatywie budżetu 
obywatelskiego. 
Bąk Barbara – Skarbnik – w budżecie gminy musi być zaplanowana pewna 
suma na budżet obywatelski i zapis na jakich zasadach wydatkowanie. 
 
Wobec braku  pytań Przewodnicząca  komisji  podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji 13.00 – 15.40 

                                                                                                                                                                                                          

       Protokołowała                                                       Przewodnicząca Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                        Jadwiga Figura 
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