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                                          PROTOKÓŁ  Nr 5/15 

Ze  posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu   i Usług           
w dniu  21 maja  2015r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura  Przewodnicząca  Komisji 
Budżetowej.                                                                                                                                   
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 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. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Analiza podziału subwencji oświatowej. 
2. Bieżąca Analiza budżetu za I kwartał 2015r. 
3. Plan rozwoju lokalnego. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Ad. pkt. 1 
Jaźwiec Anna – kier. GZOPO w Opocznie – przedstawiła podział subwencji  
oświatowej na 2015 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
W informacji  są przedstawione środki finansowe zabezpieczone  między innymi 
na fundusz dla nauczycieli dla poratowania zdrowia, na urlop zdrowotny, na 
odprawy dla nauczycieli, na fundusz na dokształcanie nauczycieli, zakładowy 
fundusz emerytalny, nauczanie indywidualne. Wolne środki – 40 tyś zł na 
konkursy, zawody. Zabezpieczono dotację dla szkoły prywatnej i dla szkół, które 
prowadzą Stowarzyszenia. 
Wydatki rzeczowe są wyliczone na podstawie wskaźników. Kształcenie 
indywidualne jest zapisane w nauczaniu specjalnym.  
Figura Jadwiga – radna – nauczyciele mają co rok podwyżkę wynagrodzenia                  
i należy podwyższyć wynagrodzenie minimalne dla obsługi. 
Grabski Krzysztof – radny – w szkołach są różne  koszty na 1 ucznia. 
Jaźwiec Anna – kier. GZOPO w Opocznie – koszty zależą również od kubatury 
budynku.  
Starus Ryszard – radny – dzieci niepełnosprawne są nie tylko w ZSS Nr 2 w 
Opocznie. 
Jaźwiec Anna – kier. GZOPO w Opocznie – nie ma przeszkód, aby dziecko uczyło 
się w innej szkole jak w ZSS Nr 2. 
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat podziału subwencji 
oświatowej na 2015 rok. 
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Ad. pkt. 2 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła informację o wykonaniu budżetu gminy 
Opoczno za I kwartał 2015 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Subwencje, dotacje i inne środki zewnętrzne to kwota: 16.632.612,41 zł, i na to  
składają się  dotacje na realizacje zadań zleconych, dotacje na realizację zadań 
własnych, zadań powierzonych, dotacje celowe, subwencje. 
Dochody własne to kwota – 14.507.533,05 zł –  podatki i opłaty lokalne, udziały 
w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochody z majątku 
gminy. 
Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na oświatę  i wychowanie – 
47.49%, drugą pozycję stanowią wydatki pomocy społecznej – 18.05%. 
Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów to kwota 
49.914.322,00 zł. Do dnia 31 marca spłacono raty pożyczek i kredytu na ogólną 
kwotę – 792.671.00 zł. 
Figura Jadwiga – radna – do realizacji do planu inwestycyjnego weszły niektóre 
ulice. 
Bąk Barbara – Skarbnik – ulica Mostowa weszła do realizacji na początku roku. 
 
Figura Jadwiga – radna – ulica Leśna jest do modernizacji. Zwracali się do mnie 
mieszkańcy, aby osoby powyżej 70 lat nie płacili za przewozy autobusami  MPK. 
Co dalej ze składkami ZUS w ZSS Nr 1 w Opocznie. 
 
Bąk Barbara – Skarbnik – pracownicy ZSS Nr 1 wpłacają zalegle składki ZUS. 
            Komisja przyjęła wniosek / za – 4 /, aby budynek po Policji od strony   
ul. Mickiewicza w Opocznie nie sprzedawać i nie wydzierżawiać tylko 
przeznaczyć na mieszkania socjalne dla osób niepełnosprawnych. 
 
Ad. pkt. 3 
Figura Jadwiga – Przew. Komisji –   poinformowała, że radni zapoznali się                     
z informacją na temat Planu Rozwoju Lokalnego. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4 
Pacan Andrzej – radny – czy do szkół będących Stowarzyszeniami gmina 
dopłaca mniej? 
Bąk Barbara – Skarbnik –  gmina ponosi mniejsze koszty na szkoły będące                   
w Stowarzyszeniach. 
Do oświaty dokładamy około 4 mln zł rocznie. 
Grabski Krzysztof – radny – czy można już robić imprezy w Świetlicy w Kraśnicy? 
Bąk Barbara – Skarbnik –  chyba w czerwcu mija 5 lat.  
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Wobec braku  pytań Przewodnicząca  komisji  podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji 13.00 – 14.20 

                                                                                                                                                                                                          

       Protokołowała                                                       Przewodnicząca Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                        Jadwiga Figura 

 
  
 
 
 


