PROTOKÓŁ NR 11/12
z posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
w dniu 6 listopada 2012r.
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Barbara Wacławiak – Przewodnicząca
Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca komisji przedstawiła, a komisja przyjęła porządek obrad
głosami za - 5, przeciw - 0, wstrz. – 0.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjecie Protokołu z posiedzenia komisji we wrześniu i październiku
2012r.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2013rok.
3. Informacja na temat korzystania przez uczniów z Pływalni „Opoczyńska
Fala”.
4. Stawki podatkowe na 2013 rok.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Zapytania i wolne wnioski.
Janusz Macierzyński - Z-ca Burmistrza – Proszę o zmianę porządku obrad,
informację na temat korzystania przez uczniów z Pływalni „Opoczyńska Fala”
przenieść do punktu drugiego.
Przewodnicząca komisji poddała wniosek pod głosowanie.
Komisja głosami za - 5, przeciw - 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
wniosek.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Przyjecie Protokołu z posiedzenia komisji we wrześniu i październiku
2012r.
2. Informacja na temat korzystania przez uczniów z Pływalni „Opoczyńska
Fala”.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2013rok.
4. Stawki podatkowe na 2013 rok.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Zapytania i wolne wnioski.
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Adn.1.
Przyjecie Protokołu z posiedzenia komisji we wrześniu i październiku
2012r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Zdrowia,
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z wyjazdowego posiedzenia w dniu 28
września 2012r. i Nr 10/12 z dnia 2 października 2012 r. były wyłożone do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali
obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokoły w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokoły
z wyjazdowego posiedzenia w dniu 28 września 2012r. oraz Nr 10/12 z dnia
2 października 2012 roku.

Adn.2.
Informacja na temat korzystania przez uczniów z Pływalni „Opoczyńska
Fala”.
Bożena Pec- Księgowa Pływalni „Opoczyńska Fala”- poinformowała na temat
korzystania przez uczniów z Pływalni „Opoczyńska Fala”/załącznik nr 3/.
Rafał Kądziela- radny- Czy uczniowie mają zniżkę na bilety?
Bożena Pec- Księgowa Pływalni „Opoczyńska Fala”- Uczniowie mają bilety
ulgowe.
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat korzystania przez
uczniów z Pływalni „Opoczyńska Fala”.
Adn.3.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013rok.
Edyta Krzysztofik – Kierownik SSSiOL- poinformowała na temat Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013rok./załącznik nr 4/.
Komisja przyjęła do wiadomości Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013rok.
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Adn.4.
Stawki podatkowe na 2013 rok.
Iwona Susik- Naczelnik PiOL- poinformowała o stawkach podatkowych na
2013 rok./załącznik nr 5/
Komisja przyjęła do wiadomości informację o stawkach podatkowych na 2013
rok.
Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy.
Po przerwie.
Adn.5.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2013 rok oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2013 rok.
Przewodnicząca Komisji Barbara Wacławiak poddała projekt uchwały pod
głosowanie gdyż omawiany był już w punkcie 3 komisji.
Komisja głosami: za-6, wstrz.-1, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2013 rok oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2013 rok.
b) Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Edyta Krzysztofik – Kierownik SSSiOL- przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 6/.
Dariusz Kosno- radny- Proszę o przybliżenie informacji o finansach zawartych
w projekcie uchwały.
Edyta Krzysztofik – Kierownik SSSiOL- Są to kwoty proponowane, zadania
realizowane będą w drodze konkursów.
Komisja głosami: za-6, wstrz.-1, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2013.
c) Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Opoczno na
lata 2013 – 2015.
Edyta Krzysztofik – Kierownik SSSiOL- przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 7/.
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Dariusz Kosno- radny- Czy program realizowany będzie ze środków
alkoholowych?
Edyta Krzysztofik – Kierownik SSSiOL- Program jest już realizowany, bez
środków alkoholowych.
Dariusz Kosno- radny- Placówki wymienione w programie realizują ten
program ze środków własnych?
Edyta Krzysztofik – Kierownik SSSiOL- Tak.
Komisja głosami: za-6, wstrz.-1, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
Gminy Opoczno na lata 2013 – 2015.
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Kolonia
Libiszów.
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Gminy – przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Kolonia
Libiszów /załącznik nr 8/.
Dariusz Kosno- radny- W jakim celu będzie nabyta nieruchomość i od kogo?
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Gminy – Na świetlice , od osoby fizycznej.
Ewa Róg- radna- Zastanówmy się ile gmina dokłada do świetlic, jakie to są
koszty, musimy przyhamować.
Dariusz Kosno- radny- Czy na terenie tej miejscowości gmina nie dysponuje
terenem na budowę świetlicy?
Rafał Kądziela – radny- Ile kosztowało wybudowanie świetlicy w Kraśnicy, ile
kosztuje jej utrzymanie?
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Gminy – Nie mogę odpowiedzieć w tej
chwili.
Rafał Kądziela – radny- Ile kosztuje utrzymanie miesięczne świetlicy?
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Czy zakup działki jest
konieczny?
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Gminy – Działka zakupiona będzie
z funduszu sołeckiego. Z punktu widzenia społeczeństwa trudno funkcjonować,
kiedy nie ma lokalu. Społeczności wiejskie musza utrzymywać same taki
obiekt.
Ewa Róg- radna- Kto będzie utrzymywał świetlicę, co wieś to świetlica, proszę
o przygotowanie na sesję pełnej informacji dot. finansowania świetlic.
Dariusz Kosno- radny- Jaki my mamy wpływ na wysokość funduszu
sołeckiego? Czy rada sołecka w 100% może przeznaczyć fundusz sołecki na
zakup gruntów? Czy my mamy kompetencje decydować o funduszu sołeckim?
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Gminy – Każdego roku Rada decyduje czy
ma być fundusz sołecki. Wysokość funduszu dla danego sołectwa zależy od
liczby mieszkańców. W ramach funduszu sołeckiego można realizować
zadania gminy.
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Dariusz Kosno- radny- Co oznacza ten zapis na zakup 100% funduszu
sołeckiego?
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Gminy – Nie wykorzystywali funduszu
sołeckiego przez trzy lata, po rozmowach z Burmistrzem podjęli decyzję o
przeznaczeniu tej sumy na zakup działki, potrzebują zgody Rady na zakupienie
jej za wyższą cenę.
Dariusz Kosno- radny- Proszę powiedzieć czym różni się sytuacja w Kolonii
Libiszów od sytuacji w Antoniowie, bo tam Burmistrz zakupił?
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Gminy- Tam zakupiono za cenę na jaką
wycenił rzeczoznawca, a tutaj właściciel chce większą cenę.
Grzegorz Wołąkiewicz- z-ca Przewodniczącej KomisjiJeżeli kupujemy
świetlicę w Antoniowie, to nie możemy powiedzieć że nie należy się dla Kolonii
Libiszów. Musimy zastanowić się czy dla 306 mieszkańców jest potrzeba
budowy tej świetlicy. Świetlice wiejskie nie są w pełni wykorzystane, w czasie
ferii są zamknięte, mało korzysta z nich młodzież i dzieci, nie budujmy świetlic
tylko dla kół gospodyń wiejskich. Powinniśmy przyjąć pewne ograniczenia
i zasady, bo utrzymanie tych świetlic to duży koszt dla gminy.
Jesteśmy komisją oświatową, myślimy o zamykaniu szkół w ramach
oszczędności, a mówimy o budowaniu kolejnej świetlicy? Nie jestem przeciwny
na zakup tej działki, ale na pewno przeznaczyłbym ją na inny cel.
Rafał Kądziela – radnyBrakuje koncepcji w Gminie, jeśli chodzi
o promowanie kultury. Wydajemy miliony na wsi, mam na myśli świetlicę
w Kraśnicy, a powstał kolejny dom weselny.
Dariusz Kosno- radny- Może byłbym za tym aby kupić grunt pod budowę
boiska, , ale spójrzmy na boisko w Bielowicach, które nie jest wykorzystane,
klub się zlikwidował, Ostrów zrezygnował, Mroczków też, pomyślmy nad tym
aby ta działka w stu procentach była wykorzystana.
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji- Według mnie nie są
wykorzystywane szkoły, można by udostępniać sale gimnastyczne. Mamy za
dużo świetlic.
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Gminy- Podzielam sposób myślenia
Państwa, bo czasy są kryzysowe
zastanówmy się nad zadaniami
inwestycyjnymi.
Ewa Róg- radna- Są wystawione do sprzedaży dwie działki gminy w Opocznie,
a my kupimy działkę na wsi, pod budowę świetlicy? Pieniądze ze sprzedaży
działek położonych w mieście przeznaczmy na miasto, a nie na wieś.
Dariusz Kosno- radnyBudujmy te inwestycje , z których korzysta jak
najwięcej ludzi. Ile osób przychodzi miesięcznie na ORLIK, a ile do świetlicy
w Kraśnicy?
Rafał Kądziela – radny- Jakie były koszty wybudowania szatni w Bielowicach,
ile dołożyła gmina do tej inwestycji, a jaki jest miesięczny koszt utrzymania tej
szatni?
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Ewa Róg- radna- Na potrzeby spotkań organizowanych na wsiach szkoły
mogłyby udostępniać sale.
Barbara Wacławiak - Przewodnicząca Komisji - Był okres wyścigu między
gminami z wydawaniem pieniędzy unijnych, budżety gmin są na końcówce,
musimy zastanowić się nad każdą inwestycją.
Ewa Róg- radna- Skoro możemy utworzyć fundusz sołecki, to czy możemy
utworzyć fundusz osiedlowy , czy możemy wybudować świetlicę dla starego
miasta?
Dariusz Kosno- radny- Jeżeli Pani podnosiła rękę za budżetem, to dziwię się że
Panią ponosi, zaakceptowała Pani te wszystkie inwestycje.
Rafał Kądziela – radny- Co jest powodem sprzedaży gruntów miasta?
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Gminy- Jeśli chodzi o sprzedaż, to sytuacja
jest złożona, wynika to z potrzeb, ludzie nie płaca podatków. Sytuacja jest
złożona, jeżeli coś jest zbędne to możemy to sprzedać.
Mieczysław Wojciechowski- radny- W Koloni Libiszów nie ma nic, Burmistrz
zakupił dla Antoniowa, po co budować tam świetlice, kiedy mają blisko do
Kraśnicy. Jest 18 świetlic, gdzie są świetlicowi, są to kolejne koszty.
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz GminyJeśli jest mowa o funduszu
sołeckim to Rada może na dany rok nie uchwalać funduszu, wszystko jest w
rękach Rady.
Dariusz Kosno- radny- Byłem przekonany, że fundusz sołecki musimy
uchwalić. Wracając do punktu proszę o wstrzymanie się z podjęciem decyzji do
czasu wypracowania zasad funkcjonowania placówek kultury.
Zgłaszam wniosek o wystąpienie do Rady i zdjęcie tej uchwały z porządku
obrad do czasu wypracowania zasad funkcjonowania
sieci placówek
kulturalnych na terenach wsi ( świetlic wiejskich).
Przewodnicząca Komisji poddała wniosek pod głosowanie.
Wniosek Dariusza Kosno głosami za-6, przeciw-0, wstrz.-0 uzyskał akceptację
Komisji.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości położonej w obr. Kolonia Libiszów.
e) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze
Gminy Opoczno w roku 2013.
Iwona Susik- Naczelnik PiOL- przedstawiła projekt uchwały/ załącznik nr 9/.
Dariusz Kosno- radny- O ile wzrośnie podatek?
Iwona Susik- Naczelnik PiOL- Podwyżka wynosi 16%.
Komisja głosami: za-6, wstrz.-1, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2013.
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f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Iwona Susik- Naczelnik PiOL- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 10/.
Ewa Róg- radna- Proszę aby w paragrafie 1 punkcie 2 podpunkcie b zostawić
stawkę na tym samym poziomie.
Dariusz Kosno- radny- Ja jestem za pozostawieniem tych stawek na tym samym
poziomie, nie powinniśmy robić wyróżnienia.
Paweł Baran- radny- Jak wyglądają stawki podatkowe w sąsiednich gminach.
Iwona Susik- Naczelnik PiOL- Nasze stawki są ogólnie niższe niż w innych
gminach, na sesję przygotuję dokładne informacje.
Ewa Róg- radna- Za chwilę wprowadzimy do podatku opłaty za śmieci, do tego
ta podwyżka spowoduje bardzo duże rachunki.
Dariusz Kosno- radny- Czy takie supermarkety jak CARREFOUR płacą
podatek?
Iwona Susik- Naczelnik PiOL- Lewiatan i Biedronka są zwolnione z podatku na
rok.
Dariusz Kosno- radny- Podatki utrzymajmy na tym samym poziomie, jestem
przeciwny wszelkim podwyżkom. Jak wygląda ściągalność podatków?
Iwona Susik- Naczelnik PiOL- Największym dłużnikiem jest firma OPTEX.
Wysyłamy do ludzi deklaracje do wypełnienia albo wzywamy podatników w
celu złożenia informacji.
Ewa Róg- radna- Wnioskuję aby w paragrafie 1 punkcie 2 podpunkcie b
zostawić stawkę na tym samym poziomie.
Przewodnicząca Komisji poddała wniosek radnej Ewy Róg pod głosowanie.
Wniosek głosami za-1, przeciw-6, wstrz.-1 został odrzucony przez komisję.
Komisja głosami: za-6, wstrz.-1, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
g) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych.
Iwona Susik- Naczelnik PiOL- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11/.
Komisja głosami: za-7, wstrz.-0, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków
transportowych.
h) zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16
listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
Iwona Susik- Naczelnik PiOL- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11/.
Komisja głosami: za-7, wstrz.-0, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
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i) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
Stanisław Miązek- Naczelnik GKMiOŚ- Przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 13/.
Dariusz Kosno- radny- W tej uchwale zapisane są rzeczy oczywiste wynikające
z ustawy, czy mamy te zapisy powielać?
W jaki sposób możemy kontrolować wykonanie uchwały, czy to będą ludzie
zgłaszać że ktoś pali w piecu tego co nie powinien, a co z psami? Jeżeli mamy
coś robić, to zróbmy to efektywnie.
Rafał Kądziela – radny- przez cały czas rozmawiamy na temat bezdomnych
psów, czy nie można zainteresować tym tematem weterynarii.
Stanisław Miązek- Naczelnik GKMiOŚ- Naszym zamiarem było czytelne
zapisanie tej uchwały dla społeczeństwa, aby nie było ogólnikowo. Co do
palenia śmieci, wiadomo że tego nie można robić, Straż Miejska ma możliwość
ukarania. Problem psów nie skończy się , dopóki ma my schronisko, ludzie
podrzucają psy z innych gmin.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej- Bezdomnych psów jest
coraz więcej, prawo zabrania usypiania tych psów po złapaniu , czipowanie
psów też nie sprawdza się, w skali całego kraju jest to ogromny problem,
posłowie nie chcą poruszać tego tematu.
Dariusz Kosno- radny- Wnioskuję o przyjęcie do wiadomości wszystkich
uchwał dotyczących odbioru odpadów komunalnych, aby Komisja Komunalna
wyciągnęła wnioski.
Przewodnicząca Komisji poddała ten wniosek pod głosowanie.
Komisja głosami /za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1/ pozytywnie zaopiniowała
wniosek Radnego Dariusza Kosno o przyjęciu do wiadomości wszystkich
uchwał
dotyczących odbioru odpadów komunalnych, aby Komisja
Komunalna wyciągnęła wnioski.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Proszę o to, aby ludzie zatrudnieni jako
pracownicy interwencyjni sprzątali również tereny wiejskie.
Dariusz Kosno- radny- Czy pracownicy interwencyjni sprzątają tylko miasto?
Stanisław Miązek- Naczelnik GKMiOŚ- Na terenach wiejskich sprzątamy
przystanki i wykaszamy pobocza dróg.
Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Nie bardzo widzę
zorganizowanie tego aby ludzie ze wsi zatrudnieni na prace interwencyjne
sprzątali tereny wiejskie nie przyjeżdżając do urzędu, chociażby po to aby
podpisać listę obecności, lub odebrać potrzebny sprzęt. Kto miałby kontrolować
pracę, bez nadzoru nic z tego nie będzie. Tereny wiejskie są sprzątane, kwestia
współpracy, osobiście zgłosiłem że jest potrzeba dodatkowego wykoszenia
pobocza, Pan Naczelnik zareagował od razu, współpraca układa się bardzo
dobrze.
Ewa Róg-radna- Właściciel posesji jest zobowiązany do tego aby sprzątać swój
teren i rowy przydrożne także.
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Dariusz Kosno- radny- Wniosek kolegi jest o tyle trudny, gdyż nie proponuje
żadnych konkretnych rozwiązań.
Barbara Wacławiak - Przewodnicząca Komisji- Fundusz sołecki mógłby przejąć
nadzór nad sprzątaniem terenów wiejskich. Czy Pan Wojciechowski
podtrzymuje wniosek.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Dalszą dyskusję na ten temat
przeprowadzimy na kierownictwie z Burmistrzem i Naczelnikiem.
Przewodnicząca Komisji po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Dariusza
Kosno o przyjęciu do wiadomości wszystkich uchwał dotyczących odbioru
odpadów komunalnych, aby Komisja Komunalna wyciągnęła wnioski przeszła
do zaopiniowania kolejnych projektów uchwał.
p) podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Gminy- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 14/.
Dariusz Kosno- radny- Mam nadal wątpliwości co do projektu tej uchwały,
moim zdaniem powinno być po jednym obwodzie. W cenie Komisarza
Wyborczego tylko w zaistniałych sytuacjach można utworzyć dodatkowe
obwody.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Gminy- Otrzymaliśmy odpowiedź w tej
sprawie od Państwowej Komisji Wyborczej, nie ma przeciwwskazań do
utworzenia kolejnych obwodów , decyduje o tym tylko liczba mieszkańców
w obwodzie, liczba ta powinna zawierać się w przedziale pomiędzy 500 a 3000
mieszkańców.
Barbara Wacławiak - Przewodnicząca Komisji- Utworzenie dodatkowych
obwodów będzie korzystne dla wyborców, lepszy dostęp do lokalu wyborczego.
Komisja głosami: za-5, wstrz.-2, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
r) zmiany Uchwały Nr XXI/180/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 7
sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2013-2015.
Jacek Pacan-Prezes PGK- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 15/.
Dariusz Kosno- radny- Ile kosztuje urządzenie do domu jednorodzinnego?
Jacek Pacan-Prezes PGK- W granicach od stu do dwustu złotych.
Ewa Róg-radna- Koszty będą pokrywane pokryte przez PGK, czy właścicieli?
Jacek Pacan-Prezes PGK- Koszty pokryją użytkownicy.
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXI/180/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 7 sierpnia 2012 roku w
sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015.
Rafał Kądziela- radny- Budynek w którym mieści się wasze biuro nadaje się do
rozbiórki, czy ma Pan jakąś alternatywę?
Jacek Pacan-Prezes PGK- Myślałem o budowie nowych pomieszczeń
biurowych nad garażem, przetarg na projekt takiego budynku został
zakończony.
Dariusz Kosno- radny- Czy lokalizacja siedziby jest zdeterminowana, czy nie
mogłaby być inna?
Jacek Pacan-Prezes PGK- Na obecnej działce część garaży już mamy,
wystarczy dobudować nowy garaż z powierzchnią biurową, a część starego
budynku zająć na magazyny.
Dariusz Kosno- radny- Co się stanie jeżeli Rada nie podejmie uchwały o
taryfach?
Jacek Pacan-Prezes PGK- Jeżeli Rada nie podejmie tej uchwały, to ustawa
pozwala na wprowadzenie tej podwyżki.
r) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012
– 2020.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 16/.
Dariusz Kosno- radny- Czy będzie zrealizowane wykonanie wszystkich
przedsięwzięć, czy będzie wszystko wykonane i zapłacone.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Większość będzie zrealizowana i zapłacona.
Dariusz Kosno- radny- Czy są takie inwestycje które nie będą zrealizowane?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Nie ma takich, jedynie mamy problem
z wykonaniem zjazdu z ulicy Leśnej, są uwagi mierników, ale będzie wykonane.
Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca Przewodniczącej Komisji- Czy świetlice są
w planie, czy z funduszu sołeckiego?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Na pewno Sitowa przez środki.
Dariusz Kosno- radny- Stanica Harcerska to projekt?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Tak, to projekt.
Komisja głosami: za-5, wstrz.-0, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2012 – 2020.
r) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17/.
Dariusz Kosno- radny- Czy wpływy z usług gospodarki mieszkaniowej
w wysokości 71 tysięcy są po odzyskaniu pieniędzy?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- ZGM przekazał stare zaległości z 2005 roku.
Dariusz Kosno- radny- Czy wydatki na kulturę fizyczna będą zrealizowane?
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Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Na dzień dzisiejszy trudno będzie zrealizować,
konkursy zostały przeprowadzone.
Dariusz Kosno- radny- W jakich innych dziedzinach jest zagrożenie wykonania?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- W każdej jednej z powodu braku środków.
Dariusz Kosno- radny- Czy da się pozmniejszać?
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Gdybym zmniejszyła plan, to co do zobowiązań
mam 900tys.
Komisja głosami: za-6, wstrz.-0, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012.
Adn.5.
Zapytania i wolne wnioski.
- Dariusz Kosno – radny- zapytał się o szkołę muzyczną, jak na dzień dzisiejszy
wygląda sytuacja , uważa że budynek powinien w całości przekazany być dla
szkoły, aby szkoła mogła funkcjonować bez obciążenia, są problemy
z ogrzewaniem.
- Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji - poprosiła o poprawienie
zjazdu na osiedle kolejowe i poprawienie chodników oraz o naprawę
oświetlenia przy ulicy Skłodowskiej.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji w godz. 08.30-12.25.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury.
Protokołowała:
Bogumiła Kucharska

Barbara Wacławiak

11

