
1 
 

                                        PROTOKÓŁ  Nr  12/15 

Ze  posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu   i Usług           
w dniu  8 grudnia 2015r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura  Przewodnicząca  Komisji 
Budżetowej.   
Lista radnych poinformowanych o dodatkowym posiedzeniu komisji stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu.                                                                                                                                 
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 2 do protokołu.    
Lista obecności radnych z pozostałych komisji Rady stanowi załącznik  nr 3 do 
protokołu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji. 
Przewodnicząca  komisji  przedstawiła proponowany porządek. 
Komisja  głosami: za –6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła przedstawiony 
porządek posiedzenia. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie wniosków Komisji rady w temacie projektu budżetu 
Gminy Opoczno na 2016 rok. 

2. Opinia komisji dotycząca projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2016. 
Adn. pkt. 1 
Figura Jadwiga – Przew. Komisji Budżetowej – poinformowała, że do Komisji 
Budżetowej nie wpłynęły wnioski dotyczące budżetu Gminy Opoczno na 2016 
rok.  
W dniu 3 grudnia 2015r. wpłynął  wniosek do Komisji Budżetowej od radnego 
Andrzeja Pacana  dotyczący zadań inwestycyjnych w Bielowicach. Wniosek 
radnego wpłynął po terminie. 
Wniosek radnego Andrzeja Pacana stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Adn. pkt. 2. 
Grabski Krzysztof – radny – gmina planuje zakupić nieruchomość przy                 
ul. Zjazdowej .  
Zięba Anna – z –ca Burmistrza – gmina planuje zakup nieruchomości  przy                   
ul. Zjazdowej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne – planowana kwota                  
na zakup to 260 tyś zł. W budynku trzeba będzie wymienić dach, a lokale 
mieszkalne byłyby przydzielane za remont lokalu.  
Starus Ryszard – radny – ile lokali mieszkalnych byłoby w tym budynku? 
Zięba Anna – z –ca Burmistrza – w budynku obecnie nikt nie mieszka, a jest 6 
lokali mieszkalnych. W budynku na ul. Staromiejskiej termin oddania 3 lokali 
mieszkalnych jest 15 grudnia br. Ale jest tam jeszcze dużo pracy do wykonania. 
Figura Jadwiga – radna – co z budynkiem przy ul. Przemysłowej? 
Zięba Anna – z –ca Burmistrza – przy ul. Przemysłowej jest to budynek gminy               
i będą tam lokale socjalne. Stan techniczny budynku jest bardzo zły. Gmina 
płaci duże sumy za energię elektryczną. 
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Szczepaniak Alicja – radna – w planowanym budżecie gminy jest duża kwota na 
budowę świetlic wiejskich. 
Bąk Barbara – Skarbnik – w Kraszkowie jest duża kwota bo planowana jest 
świetlica wiejska łącznie z OSP, a w Woli Załężnej łącznie z pomieszczeniami dla 
Szkoły Podstawowej. 
Zięba Anna – z –ca Burmistrza – należy opracować jeden projekt techniczny dla 
wszystkich świetlic na terenie gminy. Idea jest taka, aby były to małe świetlice,   
koszt budowy 300 tyś zł.  
Wolowska Anna – radna – budynek przy Pl. Kościuszki 20? 
Zięba Anna – z –ca Burmistrza –  przy Pl. Kościuszki 20 budynek jest gminy,                 
w budynku nikt nie mieszka. Planujemy remont w ramach rewitalizacji, ale 
jeszcze decyzje nie zapadły. 
Wolowska Anna – radna – remont chodników na ul. Biernackiego można 
wykonać z materiału z odzysku. 
Grzesiński Robert – radny – świetlice wiejskie można wykorzystać na 
organizację okolicznościowych imprez, a z zebranych środków finansowych 
mogą korzystać lokalne społeczności. 
Zięba Anna – z –ca Burmistrza – na początku stycznia 2016r. planujemy 
zorganizować spotkanie na temat utrzymania Świetlic Wiejskich. W spotkaniu 
uczestniczyliby członkowie  Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń 
Wiejskich, zaproszeni będą również radni. Koszty utrzymania świetlic ponosi 
gmina.  
Grabski Krzysztof – radny – czy świetlicę można przekazać w zarządzanie 
sołtysowi?   
Bąk Barbara – Skarbnik – sołtysowi nie można przekazać majątku gminy. 
Dorocińska Elżbieta – radna – były projekty ze środków funduszy sołeckich                   
i które zostały zrealizowane, a które jeszcze nie? 
Bąk Barbara – Skarbnik – w tej chwili nie podam takich danych. Otrzymujemy 
około 30% zwrotu funduszu sołeckiego. 
Dorocińska Elżbieta – radna – są robione nowe projekty techniczne, a co z tymi 
co były wcześniej wykonane, a  zadania nie zrealizowane. Na swoim terenie 
zrobiłam dwa projekty, a zadania nie zostały zrealizowane. 
Grabski Krzysztof – radny –  w projekcie budżetu nie widać środków 
finansowych przeznaczonych na tereny wiejskie. 
Zięba Anna – z –ca Burmistrza – co do projektów to Wydział Inwestycyjny 
pilnuje terminów, aby nie utraciły ważności.  Dzisiaj otrzymaliśmy pismo                     
z Urzędu Marszałkowskiego, w którym odmówili nam rozłożenia na raty spłaty 
otrzymanego dofinansowania – chodzi o zwrot dotacji unijnych.  W czasie 
kontroli Urząd Marszałkowski  w Łodzi wykazał błędy w procedurach z zakresu 
prawa zamówień publicznych i zażądał zwrotu części dofinansowania.               
Żądany zwrot  wynosi: MDK – 425 900, 75zł,   ZUO – 3 016 237,56zł. 
Szczepaniak Alicja – radna – na osiedlu przy ul. Wyszyńskiego są garaże i miało 
być wykonane oświetlenie jeszcze w ubiegłej kadencji i do tej pory nie ma. 
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Bąk Barbara – Skarbnik – zadłużenie dla ZUS z tytułu niepłacenia składek 
ubezpieczeniowych przez ZSS Nr 1 w Opocznie  mamy rozłożone na raty                         
i będziemy spłacać przez 10 lat. 
Zięba Anna – z –ca Burmistrza –  dla ZUS mamy oddać 2mln300 tyś zł. Tych 
pieniędzy nie jesteśmy w stanie odzyskać. 
Grzesiński Robert – radny – Prezesi niektórych spółek zarabiają więcej jak 
Burmistrz, a spółki przynoszą straty. Należy się przyjrzeć takim spółkom. 
Grabski Krzysztof – radny –  może nie realizować inwestycji i spłacić dług.  
Figura Jadwiga – radna – co do spłaty dla ZUS to należało się odwołać do Sądu 
Najwyższego o kasację wyroku. 
Pacan Andrzej – radny – mamy zaproponowany mniejszy budżet, czym to jest 
spowodowane? 
Bąk Barbara – Skarbnik –  między innymi mamy mniejsze podatki od 
nieruchomości, jest mniejsza dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, niższa 
subwencja wyrównawcza o 1mln700tyś zł.   
Grzesiński Robert – radny – czy ZUS w ZSS Nr 1 będzie miał wpływ na dodatek 
dla nauczycieli. Nauczycielom sztucznie zawyżano wypłatę. 
Zięba Anna – z –ca Burmistrza – decyzja Urzędu Marszałkowskiego jest 
nieodwołalna, mamy jednorazowo wpłacić.  
Pacan Andrzej – radny –na rozbudowę świetlicy w Kraszkowie zaplanowana jest 
bardzo duża kwota, za te pieniądze można by pobudować nowy budynek.   
Na tereny wiejskie jest przeznaczony mały budżet. 
Pyta, czy w projekcie budżetu na 2016 rok są uwzględnione kwoty do zwrotu. 
Bąk Barbara – Skarbnik –   nie są uwzględnione. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Jadwiga Figura poddała pod głosowanie 
projekt uchwały budżetowej na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej              
na lata 2016 – 2029.   
Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 1, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2016 i wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2016 – 2029.   
Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Komisja Budżetowa opracowała opinię w sprawie projektu budżetu Gminy 
Opoczno na 2016 rok i przekazała Burmistrzowi i Pani Skarbnik. 
Opinia komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Uchwały dotyczące procedury uchwalania budżetu stanowią załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Protokołowała                                                                       Przewodnicząca Komisji 
M. Gonsiewska                                                                              Jadwiga Figura 
 
 


