PROTOKÓŁ Nr 12/12
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 27 listopada 2012r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Andrzej Kacprzak – Wiceprzewodniczący
Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeo komisji.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia,
który komisja przyjęła: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Tematyka posiedzenia:
1. Wybranie kandydatów na Przewodniczącego Komisji.
2. Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt.1
Wiceprzewodniczący Komisji prosi o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji.
Firkowski Bartłomiej – radny - zgłasza radną Alicję Szczepaniak, która
wyraziła zgodę.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2, wybrała radną
Alicję Szczepaniak jako kandydata na Przewodniczącą Komisji.
Ad. pkt. 2
Bąk Barbara – Skarbnik – zgodnie z Ustawą Budżetową Burmistrz przedstawił
projekt budżetu na 2013 rok. Plan inwestycyjny jest niewielki. Jest kontynuacja
rozpoczętych inwestycji.
Procedura uchwalania budżetu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Plan zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Kądziela Rafał – radny - zgłosił wniosek, aby przystąpić do renowacji
Zalewu w Opocznie, a środki finansowe przesunąć z budowy przyłącza
wodociągowego do Stanicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej.
Komisja przyjęła wniosek – za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 5.
Tego tematu nie można odwlekad, można realizowad etapami.
Szczepaniak Alicja – radna – środki z budowy przyłącza do stanicy można
przeznaczyd na inne inwestycje.
Kądziela Rafał – radny – Stanica znajduje się nie na naszym terenie, a gmina
daje duże pieniądze co rok. Można środki finansowe wykorzystad w inny
sposób.
Firkowski Bartłomiej – radny –składałem wnioski do Burmistrza i do Komisji
Budżetowej o budowę chodnika i budowę ul. Sienkiewicza.
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Matusiewicz Monika – dyr. MDK – budowa nitki wodociągu do Stanicy jest
bardzo potrzebna. Obecnie korzystają ze studni głębinowej. Roczny koszt
funkcjonowania Stanicy to 130 tyś zł. Jest wykorzystywany w okresie letnim
i najczęściej są tam harcerze. Zatrudnionych jest 4 pracowników a w okresie
letnim 5 osób. Proponujemy aby ośrodek był monitorowany na podczerwieo.
Z ośrodka korzystają nie tylko harcerze, ale również renciści, emeryci, ZSS Nr 1
Starostwo.
Kądziela Rafał – radny – Stanicę można oddad dla harcerzy.
Figura Jadwiga - radna – można przekazad dla stowarzyszeo.
Matusiewicz Monika – dyr. MDK – dobrze, aby ośrodek był dofinansowany
i przeznaczony na ośrodek konferencyjny.
Szczepaniak Alicja – radna – środki finansowe potrzebne są nie tylko na
wodociąg, ale również na inne wydatki, aby podnieśd atrakcyjnośd ośrodka.
Wijata Jerzy – radny – nie należy patrzed tylko komercyjnie. Należy problem
rozwiązad. Likwidując ośrodek można ponieśd większe straty. Jeżeli nie będzie
przyłącza wody to ośrodek nie będzie atrakcyjny. Jest pytanie, czy za te
pieniądze będzie można budowad Zalew?
Figura Jadwiga - radna –na budowę Zalewu można pozyskad środki z zewnątrz.
Kądziela Rafał – radny –na budowę Zalewu można pozyskad pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którą można spłacid w 50%
i spłata po 2 latach. Budowę Zalewu można podzielid na etapy.
Bąk Barbara – Skarbnik – obecnie bardziej potrzebna jest termomodernizacja
ZSS Nr3 w Opocznie, gdzie jest już projekt techniczny.
Kądziela Rafał – radny – w rozmowach z mieszkaocami, twierdzą, że bardzo
potrzebna jest modernizacja Zalewu.
Firkowski Bartłomiej – radny – zbiornik jest atrakcyjny dla ludzi, którzy nie
mogą sobie pozwolid na wyjazd. Korzystają również wędkarze. Jest coraz
większe zubożenie społeczeostwa. Zalew może byd wizytówka miasta i należy
zadbad o niego.
Wijata Jerzy – radny – jest potrzeba, aby Zalew zmodernizowad, ale musimy
wiedzied ile mamy mied własnych środków. Czy można skreślid budowę
wodociągu do Stanicy a wystarczy nam środków na modernizacje Zalewu?
Kądziela Rafał – radny – jest projekt renowacji zbiornika. Dofinansowujemy
wiele kontrowersyjnych inwestycji jak szatnia w Bielowicach, Dom Ludowy
w Kraśnicy. Zróbmy coś dla miasta.
Wiktorowicz Jarosław – z- ca Burmistrza - wykonanie projektu – renowacja
Zalewu to była przemyślana decyzja Burmistrza. W Kraśnicy nikt się nie
zastanowił, że obiekt jest za duży. W okolicach Zalewu PGK wykonywało
kanalizacje i jeden z pracowników powiedział do mieszkaoców, że mogą
wykonad odmulanie zbiornika za 200 tyś zł. Znaleźliśmy pracownika koparki
i stwierdził, że za 500 tyś zł nie przeprowadzi odmulania zbiornika.
Firkowski Bartłomiej – radny - za czasów Burmistrza Księżkiego były głosy, aby
Zalew zasypad. Uważam, że należy działad na rzecz naszej społeczności.
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Wodociąg może wykonad PGK. Mają środki z amortyzacji i tylko dobre chęci
Prezesa PGK mogą pomóc.
Kacprzak Andrzej – radny – na rzece jest elektrownia prywatna i rzeka
biologicznie umiera. OPTEX z rzeki pobiera wodę.
Macierzyoski Janusz – z – ca Burmistrza – Zalew w Opocznie wymaga dużych
nakładów. Zadanie musi byd ujęte w planie inwestycyjnym i nie może byd
wykonywane częściowo.
Firkowski Bartłomiej – radny – mamy kryzys musimy szukad oszczędności.
Z funduszu sołeckiego zaplanowano zakup chłodni do świetlicy w Kraśnicy,
budowę ogrodzeo, budowę świetlic. Są również inne potrzebne wydatki.
Można zawiesid fundusz sołecki.
Wiktorowicz Jarosław – z- ca Burmistrza – Rada podjęła uchwałę o utworzeniu
funduszu sołeckiego, mieszkaocy już zaplanowali, że wykonają jakieś prace. Nie
można zabierad mieszkaocom funduszu sołeckiego.
Kacprzak Andrzej – Wiceprzewodniczący komisji – przedstawił wniosek
mieszkaoców Sołectwa Brzustówek dotyczący budowy świetlicy wiejskiej.
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przedstawił wniosek radnego Wołkiewicza w sprawie budowy oświetlenia
ulicznego w Woli Załężnej.
Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Figura Jadwiga – radna – do Komisji Budżetowej wpłynął wniosek do budżetu
2013 roku radnego Firkowskiego.
Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Bąk Barbara – Skarbnik - otrzymaliśmy pismo od Łódzkiego Urzędu
Skarbowego w sprawie zwrotu nadpłaconych dochodów gmin z tytułu podatku
od czynności cywilnoprawnych.
Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wiceprzewodniczący komisji Budżetowej podziękował i zakooczył posiedzenie.
Czas trwania komisji w godz. 15.00 – 16.50.

Protokołowała

Wiceprzewodniczący Komisji

M. Gonsiewska

Andrzej Kacprzak
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