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                                          PROTOKÓŁ  Nr 7/15 

Ze  posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu   i Usług           
w dniu  14 lipca 2015r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji rozpoczął Ryszard Starus  Wiceprzewodnicząca  Komisji 
Budżetowej.                                                                                                                                   
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji. 
Wiceprzewodniczący  komisji  przedstawił proponowany porządek. 
Komisja  głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła przedstawiony 
porządek posiedzenia. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Efekty działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w gminie. 
2. Wykorzystanie środków unijnych przez gminę. 
3. Zapytania i wolne wnioski. 

Posiedzeniu komisji przewodniczy Przewodnicząca Jadwiga Figura. 
Ad. pkt. 1 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił informację – liczba 
podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej 
mających siedzibę na terenie miasta Opoczno. 
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Działalność gospodarcza jest rejestrowana w systemie REGON. 
Podmioty gospodarcze  mające siedzibę w mieście – spadek podmiotów 
gospodarczych zaznaczył się w działalności usługowej wspomagającej rolnictwo 
i leśnictwo, usługach transportowych, sprzedaży detalicznej, produkcji 
wyrobów tekstylnych i odzieży, usługach finansowych, a także w produkcji 
artykułów spożywczych. 
Stałe tendencje wzrostowe obserwujemy w usługach medycznych, 
budowlanych i prawniczych. 
Podmioty gospodarcze  mające siedzibę na terenach wiejskich -  obserwujemy 
wzrost podmiotów zarejestrowanych. Największy wzrost  zanotowano  w 
usługach transportowych, usługach medycznych, działalności usługowej 
wspomagającej rolnictwo i leśnictwo, usługi w zakresie naprawy pojazdów, 
eksploatacji kopalin pospolitych.  
Analizując dane dotyczące liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze 
REGON, a mających siedzibę na terenie Gminy Opoczno w okresie od roku 2007 
do roku 2013 obserwujemy tendencję spadkową, gdzie w roku 2013 sięgnęła 
4%. Tendencja wzrostowa na terenach wiejskich jest wynikiem restrukturyzacji 
działalności gospodarczej z uwagi na niekorzystne warunki gospodarowania i 
niską opłacalnością produkcji rolnej. Element pozytywny to jest wzrost 
konkurencyjności lokalnych podmiotów i w perspektywie możliwość wzrostu 
zatrudnienia.  
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Pacan Andrzej – radny -  z tabeli wynika, że mamy bardzo dobrą opiekę 
medyczną, jest duża liczba Aptek i punktów medycznych. 
Starus Ryszard – radny – z tabeli wynika, że jest mała ilość podmiotów 
sprzedaży detalicznej. 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – to są wszystkie sklepy, wszystkich 
branży z siedzibą na terenie miasta lub na terenie wsi. 
Pacan Andrzej – radny – jest pytanie jakie mamy efekty związane z rozwojem 
przedsiębiorczości? 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – mówi się, że Firma OPTEX zwiększyła 
zatrudnienie, ale nie wiem o ile osób. Brakuje również informacji jakie jest 
zatrudnienie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Przemysłowej. 
Właściciele nie zawsze chcą udzielać informacji na temat zatrudnienia w swoich 
firmach. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 2 
Jarzębowska Magdalena – insp. w Wydz. Fun. Europ. – przedstawiła informację 
na temat wykorzystania środków unijnych przez gminę. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
W okresie 2007 – 2014 Gmina Opoczno realizowała projekty dofinansowywane 
zarówno ze środków krajowych jak i unijnych. 
Projekty dofinansowywane ze środków europejskich realizowano w ramach 
czterech programów operacyjnych: 

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007 – 2013, pozwalającego na wsparcie realizacji projektów 
inwestycyjnych na terenie gminy. 

2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wspierające projekty 
inwestycyjne i służące rozwojowi lokalnej społeczności na obszarach 
wiejskich. 

3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  wspierającego inicjatywy 
edukacyjno – społeczne. 

4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  - można realizować 
projekty zwiększające  poziom  informatyzacji społeczeństwa. 

Figura Jadwiga – radna – czy jest możliwość pozyskania nowych środków                      
z projektu kluczowego. 
Jarzębowska Magdalena – insp. w Wydz. Fun. Europ. – czy jest taka możliwość 
nie wiem. 
Turek Wiesław – radny – obecnie nie będzie środków z projektów kluczowych. 
Będzie przygotowywany budżet gminy na 2016 rok i należy przeanalizować 
wydatki i oświatę. Obecnie brakuje środków finansowych i należy się 
zastanowić nad oszczędnościami. 
Pacan Andrzej – radny – radni powinni się zapoznać z problemami, aby móc 
podjąć decyzję. 
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 Turek Wiesław – radny – Pan Gusta zorganizował spotkanie radnych na temat 
przedsiębiorczości i było to bardzo ciekawe spotkanie. Okazuje się, że od 
września Pan Gusta nie będzie pracował w Urzędzie Miejskim.                                       
Już proponowałem, aby utworzyć komisję doraźną, składającą się z radnych                     
i osób z zewnątrz. Taka komisja była by pomocna w skoordynowaniu  działań na 
rzecz przedsiębiorczości, tym bardziej, że mamy największe bezrobocie w woj. 
Łódzkim. 
 
Ad. pkt. 3 
Figura Jadwiga – radna – na jakim etapie jest budowa ronda przy Starostwie, 
cmentarza i temat Zalewu? 
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI -  budowa ronda przy ul. Biernackiego – 
Perzyńskiego ma być zakończona do 16 listopada br. Obecnie jest zatwierdzany 
plan organizacji ruchu. 
Koszt budowy ronda  to kwota 1.877.719,59 zł. 
Nasze środki finansowe to kwota 620.000 zł. 
Środki finansowe z zewnątrz to kwota 1.300.000 zł. 
Po zatwierdzeniu projektu wykonawca wchodzi na budowę ronda. 
Cmentarz przy ul. Rolnej –  powierzchnia cmentarza to 5 ha, a do wykupu mamy 
jeszcze 12 ha. Starostwo wyda pozwolenie na budowę i ogłosimy przetarg na 
prace budowlane. Projektowana jest też droga dojazdowa do cmentarza, 
doprojektowana będzie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Po obu stronach 
ulicy zaprojektowane są miejsca parkingowe. 
Zalew w Opocznie – mamy 103 tyś zł na realizację terenu wokół Zalewu. 
Wyznaczone są kąpieliska, jest ratownik. Zrealizowaliśmy cztery parasole 
pokryte trzciną. Projekt techniczny oświetlenia to kwota 4.800 tyś zł. 
Przewidziany jest monitoring na słupach oświetleniowych.  Obecnie 
najważniejsze to  wykonanie ciągów rowerowo – pieszych. Co do przepływu 
wody to są uruchomione  dwa  odpływy. Poziom Zalewu to 175 cm. 

Chodnik przy ul. Piotrkowskiej / tzw. stara Piotrkowska / - na tym odcinku 
należy najpierw wykonać kanalizacje deszczową i dopiero  wykonać chodnik. 

Kładka przy ul. Staszica – należy ja odnowić tylko  są to  duże koszty. 

Mostek do działek na Błonie – do końca lipca jest planowana realizacja mostku   
i cała konstrukcja będzie pomalowana. 
Wobec braku  pytań Przewodnicząca  komisji  podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji 14.00 – 15.40                                                                                                                                                                                                   

       Protokołowała                                                       Przewodnicząca Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                        Jadwiga Figura 
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