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                                     PROTOKÓŁ  Nr  5/14 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług                            
z dnia 7 maja 2014r.                                                                                     
Posiedzenie komisji rozpoczął wiceprzewodniczący  Jerzy Wijata.                                                                                                                                        
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. 
Wiceprzewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, 
który komisja przyjęła:  za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0.  

 Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w marcu i kwietniu 2014r. 

2. Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość. 

3.  Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt.1.  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że protokoły                                 

z posiedzenia  komisji  w marcu i kwietniu były do wglądu w Biurze Rady.                                                              

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                                     

z posiedzenia komisji  w marcu. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                                     

z posiedzenia komisji  w kwietniu. 

 

Ad. pkt. 2        Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno, stan linii   

                    energetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny            

                                          i plany na przyszłość. 

Kałużny Wiesław – przedstawiciel Rejonu Gazowniczego w Piotrkowie Tryb. – 

przedstawił informację nt. istniejącej i planowanej sieci gazowej na terenie 

gminy Opoczno. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

W załączniku nr 3 znajduje się informacja z Rejonu Energetycznego Tomaszów 

Maz. 

Spółka Gazownicza Oddział w Łodzi dysponuje siecią gazowniczą na terenie 

Opoczna:    

- 9271 m gazociągów n/c, 

- 2100m gazociągów ś/c PE, 

- 400m gazociągów w/c stal, 

- 4855m przyłączy n/c, 

- 99m przyłączy ś/c, 

Na terenie gminy Opoczno: 

- 1977m gazociągów ś/c PE, 

- 3811m gazociągów w/c stal,570m przyłączy ś/c PE. 
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Obecnie podpisane są umowy na podłączenie sieci gazowej na osiedlu Ustronie, 

na ul. Partyzantów i Piotrkowskiej. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 

2014 – 2016. 

Firkowski Bartłomiej – radny – w planie jest budowa chodnika na ul. 

Kwiatowej, może w pierwszej kolejności należy wykonać sieć gazową,                     

a później chodnik. 

Wijata Jerzy – radny – gazyfikacja danego obszaru zależna jest od osób 

chętnych do podłączenia  do gazociągu. 

Pokora Marek – Prez. Zakładu Energetyki Cieplnej w Opocznie – przedstawił 

informację dotyczącą sytuacji techniczno – ekonomicznej ZEC w Opocznie. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Długość sieci cieplnej wynosi 15 km, w tym 1280m sieć napowietrzna. 

Sprzedaż energii cieplnej w roku 2013 wyniosła 174 403 GJ. System 

ciepłowniczy w Opocznie posiada rezerwy w systemie przesyłowym. Staramy 

się, aby zwiększyć sprzedaż energii cieplnej na terenie miasta i zmniejszyć 

straty przesyłowe. Od grudnia 2013r. wprowadziliśmy nową taryfę dla ciepła. 

Wprowadzenie nowych cen i stawek skutkuje obniżeniem opłat za ciepło                  

o 4,76%. Niższe opłaty za ciepło są możliwe dzięki realizowanemu w ZEC 

Programowi Inwestycyjno – Remontowemu polegającemu na modernizacji 

układu wytwarzania i przesyłu energii cieplnej. 

Wykonany w roku 2014 Audyt energetyczny sieci cieplnej kanałowej będzie 

podstawą do pozyskania środków z Funduszy Unijnych na modernizację sieci 

cieplnej.  

Firkowski Bartłomiej – radny – kierunek jest bardzo dobry, tylko po remoncie 

sieci należy poprawić chodnik na ul. Kossaka. 

Pokora Marek – Prez. Zakładu Energetyki Cieplnej w Opocznie – chodnik 

będzie poprawiony i sprawdzę jak jest wykonany. 

      Komisja informację przyjęła do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 3       Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 
wśród nieletnich – ocena. 

Karch Bartłomiej – Kom. Policji w Opocznie – przedstawił informację dot. 

bezpieczeństwa w gminie. 

Informacja z Komedy Powiatowej Policji, Prokuratury i Sądu w Opocznie 

stanowią załącznik nr 5 do protokołu.    

Wijata Jerzy – radny – z przedstawionej informacji wynika, że jest mniej 

przestępstw. 

Karch Bartłomiej – Kom. Policji w Opocznie – jest mniej przestępstw 

popełnionych przez osoby nieletnie, ale  są to wymuszenia, pobicia, znęcanie 

się, niszczenie mienia. Niektóre czyny karalne są popełnione na terenie szkoły. 

Funkcjonariusze KPP ujawnili również 48 nietrzeźwych nieletnich. Jest problem 

alkoholowy wśród młodzieży.  
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Działania funkcjonariuszy nastawione są na profilaktykę, są prowadzone 

rozmowy  z młodzieżą w szkołach. Realizujemy programy i akcje 

profilaktyczne do których zaliczamy: „ Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne 

ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły”.  

Kacprzak Andrzej – radny – w tym temacie skuteczniej powinna działać 

Komisja Przeciwalkoholowa. 

Karch Bartłomiej – Kom. Policji w Opocznie – opoczyńscy policjanci 

realizowali zadania profilaktyczne skierowane do młodzieży szkolnej pod nazwą 

„Kibicuj bezpiecznie”. Kampania miała na celu bezpieczne kibicowanie na 

imprezach sportowych. 

Figura Jadwiga – radna – jakie rejony w Opocznie są najbardziej zagrożone? 

Karch Bartłomiej – Kom. Policji w Opocznie – są to ulice Skłodowskiej, 

Kopernika, Biernackiego, 17 Stycznia, Piotrkowska – w okolicach nocnego 

sklepu. 

Szczepaniak Alicja – radna – należy zwrócić uwagę również na osiedle 

Wyszyńskiego – jest niebezpiecznie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację na temat bezpieczeństwa. 

          / za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 

Posiedzeniu komisji przewodniczy Jadwiga Figura – Przewodnicząca. 

Figura Jadwiga – Przewod. Komisji – stwierdziła, że radni nie otrzymali 

informacji na temat funkcjonowania Szpitala i na posiedzeniu komisji również 

nikt nie przybył. 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – przedstawił informację – opieka 

zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. /Również informacja od 

Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Powiatowego w Opocznie /. 

Z danych zawartych w raportach dyrektorów szkół podległych gminie Opoczno 

wynika, że najczęściej występującymi problemami zdrowotnymi wśród uczniów 

są: wady narządu wzroku, otyłość, nadwaga, niedobór lub nadmiar wagi                    

i wzrostu, wady postawy, alergie, zaburzenia mowy i słuchu. 

Szczepaniak Alicja – radna – lekcje wychowania fizycznego nie zawsze są 

prowadzone prawidłowo i dlatego jest tak dużo różnych schorzeń. Powinna być 

kontrola. 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – dyrektorzy szkół mają prawo do 

hospitacji lekcji. Jest również nadzór pedagogiczny, Kuratorium Oświaty.   

Komisja informację przyjęła do wiadomości. 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – przedstawił informację – założenia 

organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie Opoczno. 

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

    Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
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Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła informację – 

założenia  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w roku 2014. 

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz 
Opoczna ogłosił konkurs na realizacje zadań w zakresie organizacji wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin 
dysfunkcyjnych. 
Miejski Dom Kultury otrzyma wsparcie w wysokości 16 tyś zł na organizację 
półkolonii letnich. 
Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie otrzyma wsparcie w wysokości 
35.000zł na organizację międzynarodowego, integracyjnego obozu skautów. 
Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” w Opocznie otrzyma wsparcie w 
wysokości 2.500zł na pokrycie kosztów przejazdu grupy ok. 40 dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Opoczno na integracyjny wypoczynek letni do 
miejscowości Tarnoszyn woj. lubelskie. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Opocznie otrzyma wsparcie w wysokości 
6.000zł na pokrycie kosztów transportu wycieczek organizowanych w okresie 
wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy 
Opoczno.  
Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1.000zł na organizację w okresie 
letnim akcji „Bezpieczne wakacje”, którą przeprowadzi Polski Komitet Pomocy 
Społecznej w Opocznie. 
W okresie wakacyjnym na obiektach sportowych  „ORLIK” Animatorzy Sportu 
planują zorganizować liczne imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży. 
    Komisja informację przyjęła do wiadomości. 

Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – przedstawiła informacje dotyczącą 

funkcjonowania OPS w Opocznie. 

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie realizuje zadania pomocy społecznej, 
ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych. Pomoc społeczna udzielana jest osobom z powodu np. ubóstwa, 
sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, zdarzeń 
losowych. 
Pomoc społeczna przysługuje osobom lub rodzinom, których dochód nie 
przekracza kryteriów dochodowych. 
Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej wynoszą: 
- dla osoby samotnie gospodarującej – 542,00zł. 
- dla osoby w rodzinie – 456,00zł. 
- maksymalna wysokość zasiłku stałego – 529,00zł. 
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 250,00zł. 
Pomoc społeczna udziela wsparcia w formie świadczeń pieniężnych oraz 
niepieniężnych. 
Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, okresowy, celowy, specjalny. 
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Świadczenia niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne, 
schronienie, posiłek. W 2013r. z różnych form pomocy skorzystało 1146 rodzin. 
Najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc były: bezrobocie, ubóstwo, 
niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, bezdomność 
wielodzietność, bezradność. 
W roku 2013 OPS realizował zadanie w zakresie świadczenia specjalistycznych 
usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich 
zamieszkania. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych specjaliści 
prowadzili zajęcia mające na celu uczenie i rozwijanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia.   
   Komisja informację przyjęła do wiadomości. 

Krzysztofik Ewa – kier. Zes.ds. Społecznych i Ochrony Ludności – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 
Powiatowej Policji w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Środki finansowe w wysokości 10.080,00zł z przeznaczeniem na zorganizowanie 
w roku 2014 służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji w Opocznie. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
               / za – 5, przeciw – 1, wstrz. – 0 / 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Kądziela Rafał – radny – jakie są umorzenia w podatkach? 
Bąk Barbara – Skarbnik – umorzenia są zapisane w wykonaniu budżetu                     
za 2013r. – wykonanie budżetu za 2013 rok radni otrzymali. 
Wijata Jerzy – radny – zapisy w projekcie uchwały nie są zachęcające do 
tworzenia miejsc pracy. Jaką ulgę będzie miał podatnik przy nowej inwestycji? 
Nowa inwestycja to zakup gruntu, budowa budynku i zakup maszyn.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
  / za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 2 / 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia 
diet dla sołtysów Gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
  / za – 0, przeciw – 1, wstrz. – 5 / 
 
Krzysztofik Ewa – kier. Zes.ds. Społecznych i Ochrony Ludności – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Powiatu Opoczyńskiego. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Poinformowała, że środki finansowe w wysokości 10.000,00zł będą 
przeznaczone na realizację zadania – Świadczenie dla mieszkańców gminy 
Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy                        
w rodzinie, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Opocznie. 
Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie gminy Opoczno.   
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
               / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 / 
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości hipoteką. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
  Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
               / za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 3 / 
Bąk Barbara – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Główna Księgowa poinformowała, że nastąpiły zmiany  dotyczące zadań                   
w wydatkach majątkowych:  
-  wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Januszewicach i w Janowie 
Karwickim – przesunięto realizację zadania z roku 2015 na rok 2014. 
-  budowa przyłącza wodociągowego do Stanicy Harcerskiej w Miedznej 
Murowanej w roku 2014. 
-    budowa oświetlenia ulicznego Kliny – Świerczyna – planowana realizacja             
w latach 2014 – 2015. 
-   przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników zjazdów i nawierzchni 
jezdni – realizacja zadania 2014 – 2015. 
-   wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych – realizacja           
w latach 2014 – 2017. 
Figura Jadwiga – radna – zgłosiła wniosek – modernizacja ul. Staszica                      
i budowę chodnika na ul. A. Ludowej, / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /. 
 
Kądziela Rafał – radny – do Stanicy w Miedznej dokładamy duże kwoty, a jest 
nie na naszym terenie. W pierwszej kolejności należy wykonać własne zadania. 
W budżecie gminy są miejsca, które należy wskazać aby były oszczędności. 
Firkowski Bartłomiej – radny – z nadwyżki budżetowej można spłacić część 
długu. 
Bąk Barbara – Skarbnik – są wskaźniki i nie możemy spłacać większej sumy 
długu bo RIO na to nie pozwoli. Odrzuci nam taką uchwałę. 
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Figura Jadwiga – radna – w jednej ze szkół jest bardzo mało dzieci, szkoła miała 
być zlikwidowana, a w planie budżetu jest wykonanie ogrodzenia tej szkoły. 
Ulica Staszica miała być remontowana po wybudowaniu obwodnicy i do tej 
pory nie można się doprosić budowy. 
Kądziela Rafał – radny – ciągle tylko dyskutujemy, ale w gminie brakuje 
strategii. Inwestycje są źle trafione, wybudowano boiska sportowe, na których 
nikt nie gra. W Karwicach buduje się świetlicę jak w Kraśnicy. 
Szczepaniak Alicja – radna –  świetlica w Kraśnicy – wykonanie wentylacji, to 
przy budowie nikt nie pomyślał o wykonaniu wentylacji, gdzie był nadzór nad 
budową?  
Figura Jadwiga – radna – na wsi jest fundusz sołecki, można miasto podzielić na 
dzielnice. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – podział miasta na dzielnice, może będzie 
większy kontakt mieszkańców z gminą. Czy będą środki finansowe to będzie 
zależało od radnych.  
Wijata Jerzy – radny – były podwyżki dla pracowników oświaty, czy są 
zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy? Jak to będzie w przyszłym 
roku? 
Kacprzak Andrzej – radny – mieszkańcy na wsi są bardziej zorganizowani i mają 
fundusz sołecki. Należy się zapoznać z zapisami funduszu sołeckiego. 
Kądziela Rafał – radny – jak byłby Wójt i Burmistrz to te tematy były by już 
dawno załatwione, a tak to tylko są dyskusje. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz –  podziałem miasta na dzielnice powinna 
się zająć Rada Miejska. Należy przygotować przepisy i przedyskutować.  
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – do budowy świetlicy w Karwicach 
będzie dofinansowanie około 400 tyś zł plus środki gminy. Jeżeli sięgamy po 
środki zewnętrzne to musimy mieć również środki własne.   
Kacprzak Andrzej – radny – są miasta, które nie mają w swoim składzie 
miejscowości wiejskich i na swoim terenie wykonują bardzo dużo inwestycji. 
Kądziela Rafał – radny – takim przykładem jest Rawa Mazowiecka, gdzie są 
inwestycje na ponad 10 ml zł. U nas brakuje strategii regionalnej. 
Szczepaniak Alicja – radna – w Karwicach buduje się świetlicę i kto tam będzie            
z niej korzystał?  
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – w Karwicach będzie tylko remont już 
istniejącego budynku.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029.  
               / za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 / 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmian                     
w budżecie gminy Opoczno na rok 2014. 
               / za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 / 
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Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP -przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
        / za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 / 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie podziału 
Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
        / za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 / 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bolarczyk. 
 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
     Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchylająca uchwałę Nr XL/405/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 
2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego 
2014r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
     Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skarg Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego i 18 marca 2014r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
  Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia wniosków Janiny Podlewskiej i Kazimierza Podlewskiego z dnia                   
21 marca 2014r. i 28 lutego 2014r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
       Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
Ad.pkt. 4      Zapytania i wolne wnioski.         
Figura Jadwiga – radna – prosi o sprawdzenie studzienki na ul. Mickiewicza, 
gdyż grozi wypadkiem. 
 
Wobec braku  pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji 13.30 – 17.00  

Protokołowała                                                                Przewodnicząca Komisji 

M.Gonsiewska                                                                      Jadwiga Figura                 
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