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                                            PROTOKÓŁ  Nr 8/15 

Ze  posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu   i Usług           
w dniu  25 sierpnia 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. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2015r. 
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2015r.                          

z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych. 
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.                                                                                    
4. Zapytania i wolne wnioski. 
 

Ad. pkt. 1 
Przewodniczący komisji poinformował, że protokoły  z posiedzenia  komisji              
w  czerwcu i lipcu były do wglądu w Biurze Rady.                                                               
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  w czerwcu 2015r.                                
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  w lipcu 2015r. 
 
Ad.pkt. 2  
Bak Barbara – Skarbnik – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy w I półroczu 2015r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Poinformowała, że przedszkole z Dzielnej zwróciło się o dofinansowanie                 
do działalności  kwoty 80 tyś zł. 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty - – w Przedszkolu w Dzielnej zabrakło              
73 tyś zł do zamknięcia budżetu. Budżet był przygotowywany w ubiegłym roku, 
gdy w placówce było 18 dzieci. Obliczono, że będzie potrzebne 113 tyś zł, ale od 
stycznia liczba dzieci wzrastała i w marcu było 26 dzieci. To spowodowało 
wzrost kosztów i jeszcze w tym czasie dotacja na jedno dziecko wzrosła                       
o 100 zł.    
Figura Jadwiga – radna – podobno do szkół i przedszkoli brakuje 200 tyś zł. 
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Bąk Barbara – Skarbnik – w uchwalonym budżecie gminy na 2015 rok 
planowane dochody, wydatki wynosiły: 
- dochody – 95.425.406,91zł, 
- wydatki  –  92.753.544,74zł, 
- nadwyżka – 2.671.862,17zł, 
Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek. 
Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Miękus Zdzisław – dyr. MDK – przedstawił informację na temat funkcjonowania 
świetlic wiejskich. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Poinformował, że na terenie gminy działa 18 świetlic wiejskich, których 
głównym założeniem jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej                  
i sportowej. Świetlice są placówkami wychowania pozaszkolnego, które 
wzbogacają proces edukacji młodego pokolenia. Koszty funkcjonowania świetlic 
to kwota 260 tyś zł za pierwsze półrocze. Proponujemy, aby świetlice 
szczególnie działały w okresie letnim w czasie prac polowych, w czasie ferii. 
Rozmawiamy z sołtysami, aby z funduszu sołeckiego przekazali środki 
finansowe na ogrzewanie świetlic. 
Należy przeanalizować funkcjonowanie świetlic na terenie gminy. Budynki już 
wymagają remontów. Proponujemy, aby do świetlic dojeżdżali instruktorzy z 
MDK i pracowali z dziećmi. W Sitowej stan budynku świetlicy jest zły i czekamy 
na opinię nadzoru budowlanego. 
Pacan Andrzej – radny – w Bielowicach jest budynek, gdzie mieści się świetlica                     
i stowarzyszenie. Do świetlicy kupiliśmy wyposażenie i są niedopowiedzenia            
co do użytkowania. 
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – ten temat już był poruszany. Będzie spotkanie 
rady soleckiej, sołtysa i stowarzyszenia i problem należy rozwiązać. 
Starus Ryszard – radny – jeśli świetlica w Karwicach jest ogrodzona i na ten              
cel zostały przeznaczone duże środki to powinni zabezpieczyć również na 
ogrzewanie budynku. 
Grabski Krzysztof – radny – gmina przejęła świetlice i powinna zabezpieczyć 
środki finansowe na opał. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty -  przedstawił informację na temat 
przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Naczelnik poinformował, że wszystkie placówki są przygotowane do nowego 
roku szkolnego. W okresie wakacyjnym w placówkach oświatowych trwały 
prace remontowe.  
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Dyrektorki SP w Januszewicach, ZSS Nr 1 i ZSS Nr 2 prace remontowe w swoich 
placówkach wykonały głównie dzięki sponsorom. Dowóz dzieci  będzie się 
odbywał na dotychczasowych zasadach, autobusami MPK. Planujemy 
przeszkolić pracowników, aby mogli przeprowadzać dzieci od autobusu do 
szkoły. Dowozimy również dzieci niepełnosprawne, najwięcej do ośrodka w 
Nowym Mieście. 
Od września w klasach 1 – 3 nie może być więcej jak 25 dzieci. W ZSS Nr 3 
będzie dodatkowy jeden oddział. W ZSS Nr 2 powstanie oddział 0. W klasach 
łączonych nie będzie przedmiotów takich jak matematyka i język polski. 
Figura Jadwiga – radna – należy się przyjrzeć kursom autobusów MPK,                      
na godziny przyjazdów i odjazdów do szkół. 
Grabski Krzysztof – radny – dzieci, które mają 3 km do szkoły mogą chodzić 
pieszo. 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – dzieci z Kszczonowa dojeżdżają do Gimnazjum  
w Wygnanowie, czy Burmistrz z Drzewicy partycypuje w dojazdach? 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – funkcjonowanie szkoły w Kraśnicy 
zależy czy dzieci z Dęby będą chodzić. Gimnazjum w Wygnanowie ma dobre 
wyniki w nauce i gmina mniej dokłada do utrzymania szkoły. 
Pacan Andrzej – radny – dzieci, które chodzą do SP w Bielowicach, później idą 
do Gimnazjum w Wygnanowie. 
 Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – przedstawiła informację na temat modernizacji 
targowiska. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Na dzień dzisiejszy 60% kupców wyraziło zgodę na modernizację targowiska. 
Burmistrz powiedział, że jeszcze będzie dyskusja na ten temat z radnymi. Kupcy 
we własnym zakresie będą musieli wymienić pawilony. 
Bąk Barbara – Skarbnik – na projekt techniczny na modernizację targowiska             
są w budżecie zabezpieczone środki finansowe. 
Olędzka Sylwia – insp. w Wydz. Fund. Unijnnych – modernizacja targowiska               
ze środków z zewnątrz jest minimalna, tylko z własnych środków.                            
Przy ul. Piotrkowskiej targowisko nie spełnia wymogów dofinansowania                     
ze środków unijnych. 
Starus Ryszard – radny – czy można modernizować targowisko jeśli tylko 60% 
wyraża zgodę? 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – każdy z kupców otrzymał tekst porozumienia, 
60% wyraża zgodę, 20% jest niezdecydowanych, a 20% nie wyraża zgody.  
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
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Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2029. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
Poinformowała, że nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę 
zadłużenia. Zadania w grupie wydatków bieżących dotyczą programów 
realizowanych przy udziale środków unijnych: przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu dzieci i młodzieży, praca i edukacja szansą lepszego życia. 
W pozostałych wydatkach: wprowadzenie nowego zadania: przebudowa 
skrzyżowania ul. Biernackiego z ul. Partyzantów na skrzyżowanie typu rondo 
wraz budową łączników ulic: Biernackiego, Skłodowskiej i Partyzantów.                  
Na realizację tego zadania będziemy się ubiegać o dofinansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych - przedstawiła projekt uchwały          
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
Dofinansowanie jako dotacja celowa dla Powiatu Opoczyńskiego                             
z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zaplecza technicznego                   
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych - przedstawiła projekt uchwały          
w sprawie: zmiany uchwały nr X/79/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. – dotacja 
dla OSP w Kraśnicy. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych - przedstawiła projekt uchwały          
w sprawie: zmiany uchwały nr X/80/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. – dotacja 
dla OSP w Kruszewcu. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian              
w budżecie gminy Opoczno na rok 2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
Nowe inwestycje to: modernizacja sklepu przy ul. Staromiejskiej                                  
z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, zagospodarowanie terenu przy 
głównym budynku Urzędu Miejskiego, budowa fontanny przy MDK, budowa 
toru rowerowego przy Stadionie. 
Pacan Andrzej – radny – są ważniejsze inwestycje do wykonania jak budowa 
fontanny przy MDK. 
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Figura Jadwiga – radna – do budowy jest wiele ulic w Opocznie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1/ 
 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy 
w zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020”. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym                 
w domu. 
Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 12 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
 
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – poinformował, że projekt uchwały                
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Opoczno, po rozmowie z Panem Burmistrzem będzie 
wycofany z porządku obrad sesji. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ -  przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym  zasobem gminy Opoczno na lata 2015 – 2019”. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 13 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ -  przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 14 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ -  przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie: powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno 
dotyczącego odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach  i placach 
gminnych. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 15 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
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Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI - przedstawił projekt uchwały                    
w sprawie: przyjęcia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na 
lata 2014 – 2020”. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 16 do protokołu.  
Poinformował, że do OPTEX-u będzie budowana nitka gazociągu i chętni 
mieszkańcy będą mogli się podłączyć. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/ 
Łuczkowski Tomasz - Sekretarz - przedstawił projekt uchwaływ sprawie: 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu   Powiatowym w 
Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 17 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/za – 5, przeciw. – 0,wstrz. – 0/ 
 
Małachowska Justyna – insp. ds. prawnych - przedstawiła projekt uchwały                    
w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 18 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                
/za – 5, przeciw. – 0,wstrz. – 0/ 
Małachowska Justyna – insp. ds. prawnych - przedstawiła projekt uchwały                    
w sprawie: przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa Grabskiego z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska              
i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 19 do protokołu.  
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia skarg  z 22.06.2015r. i 28.07.2015r. 
Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 20 do protokołu.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                
/za – 2, przeciw. – 0,wstrz. – 2/ 
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – przedstawił Apel w sprawie odrzucenia 
niekorzystnych dla gmin zapisów projektu ustawy prawo wodne. 
Apel stanowi załącznik nr 21do protokołu. 
Pacan Andrzej – radny – gmina powinna mieć za zadanie uporządkowanie 
gospodarki wodnej i melioracji. Jest grupa pracowników interwencyjnych                    
i mogą oczyścić rowy odwadniające. Powinna być ewidencja rowów 
melioracyjnych. 
Komisja Apel przyjęła do wiadomości. 
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Ad. pkt. 4. Zapytania i wolne wnioski. 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – odbyło się spotkanie kupców z targowiska przy 
Al. Sportowej,  aby ograniczyć sprzedaż przez obcokrajowców. Ustalono, aby 
opracować nowy regulamin targowiska. Wysłaliśmy już pisma do Policji i 
Straży Granicznej. Brakuje kontroli nad towarem z czarnego rynku. 
Starus Ryszard – radny - przy stacji Opoczno - Południe należy zainstalować 
stojaki na rowery. 
 
Wobec braku  pytań Przewodnicząca  komisji  podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji 13.00 – 15.40                                                                                                                                                                                              

       Protokołowała                                                       Przewodnicząca Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                        Jadwiga Figura 

 
 
 
     
 

 
 
 


