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                                             PROTOKÓŁ  Nr 13/12 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług  
z dnia  6 grudnia  2012r.  
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca  
Komisji.                                                                                                                                         
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.                                                                                                                         
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeo komisji.  
 Tematyka posiedzenia: 
       Opinia komisji o projekcie budżetu gminy na 2013 rok. 
 
Uchwała dotycząca uchwalania budżetu Gminy Opoczno z dnia 27 sierpnia 2010 
roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

1. Wnioski z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej / załącznik nr 3 do protokołu /. 

Wijata Jerzy – radny – wnioski dotyczą roku 2014 i uważam, że obecnie nie 
podlegają rozpatrzeniu.                                                                                                      
Firkowski Bartłomiej – radny – te wnioski należy ująd w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym i uważam, że w następnym budżecie będziemy te wnioski 
rozpatrywad.                                                                                                                      
Wijata Jerzy – radny – uważam, że w Różannie też jest potrzebny chodnik bo 
dzieci  tez chodzą pieszo.                                                                                        
Szczepaniak Alicja – radna – bezpieczeostwo dzieci jest najważniejsze i uważam, 
że chodnik zarówno w Bielowicach jak i w Różannie powinien byd wybudowany 
w roku 2014. W mieście do budowy jest wiele ulic. 

   Komisja negatywnie zaopiniowała   za – 2, przeciw – 3, wstrz. – 1, aby 
wnioski z komisji Rodziny przekazad do Burmistrza.   

2. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury / załącznik nr 4 do protokołu /. 

Wijata Jerzy – radny – wnioski dotyczą tylko Stanicy Harcerskiej  i OSP 
Kraszków. Wniosek radnego Mieczysława Wojciechowskiego jest niezasadny                 
i niezgodny z prawem.                                                                                                        
Zadanie OSP w Kraszkowie jest ujęte w funduszu sołeckim. Wniosek jest 
realizowany przez 3 lata i nie można obecnie wniosku zmienid.                            
Kacprzak Andrzej – radny – zadania spoza funduszu sołeckiego muszą byd 
zapisane w inwestycjach budżetowych.                                                                        
Firkowski Bartłomiej – radny – miasto nie ma funduszu sołeckiego i nie może 
realizowad wielu inwestycji tak potrzebnych społeczeostwu. Obecnie jest duże 
zadłużenie gminy i należy zrezygnowad z wielu inwestycji. Są wnioski aby 
budowad świetlice wiejskie, a niewykorzystane są szkoły.                                       
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Wijata Jerzy – radny – jeżeli zrobimy inwestycję z funduszu sołeckiego to 
otrzymamy 30% zwrotu  od Paostwa. Wniosek OSP Kraszków jest realizowany 
już od 3 lat i nie ma możliwości zmiany wniosku. 

Komisja negatywnie zaopiniowała za – 1, przeciw – 3, wstrz. – 1, wniosek 
radnego Wojciechowskiego Mieczysława, aby ograniczyd budowę Remizy               
w Kraszkowie, inwestycję ograniczyd do termomodernizacji.                                
Firkowski Bartłomiej – radny – zadłużenie gminy na 2013 rok według wskaźnika 
wynosi 59,2% i jest to niebezpieczne. 

Figura Jadwiga – radna – należy wrócid do reorganizacji szkół w gminie.                 
Wijata Jerzy – radny – budynek w OSP w Kraszkowie należy doprowadzid do 
tego, aby był funkcjonalny.                                                                                              
Wijata Jerzy – radny –w naszej gminie siedem szkół jest do zamknięcia bo 
rocznie dokładamy do oświaty 5 mln zł.                                                                     
Kądziela Rafał – radny – wcześniej były podjęte niedobre  decyzje i to się odbija 
teraz.                                                                                                                      
Wojciechowski Mieczysław – radny – jeżeli w Kraszkowie budujemy za 1 mln  
200 tyś zł to w Kruszewcu chociaż za 800 tyś zł.                                                                     
Bąk Barbara – Skarbnik – 13 tyś zł jest z funduszu sołeckiego, a realizacja 
zakresu rzeczowego będzie w dalszych latach.                                                          
Kądziela Rafał – radny – z kim ustalaliście, że będzie realizacja OSP w 
Kraszkowie.                                                                                                                      
Morawski Grzegorz – Kraszków – rozmawialiśmy z Burmistrzem. 

Wniosek radnego Mieczysław Wojciechowskiego. 

Pieniądze przeznaczone na budowę wodociągu do Stanicy Harcerskiej                         
w Miedznej przesunąd na termomodernizację Remizy w Kruszewcu.  

Firkowski Bartłomiej – radny – jestem przeciwny tej inwestycji.                                   
Kądziela Rafał – radny – do realizacji jest Zalew w Opocznie i taki wniosek 
zgłaszałem. 80% inwestycji idzie na wieś, uważam, że Zalew w Opocznie należy 
zmodernizowad.                                                                                                               
Figura Jadwiga  radna – może nie realizujmy Stanicy i Zalewu to wskaźnik 
zadłużenia będzie mniejszy.                                                                                     
Szczepaniak Alicja – radna – mieszkaocy chcą, aby uporządkowad  Zalew. 
Kacprzak Andrzej – radny – nabrzeże Zalewu należy uporządkowad.                    
Wijata Jerzy – radny – tego typu Zalew jak u nas w innym mieście nie 
utrzymałby się. Należy sprawdzid, czy można pozyskad  środki z zewnątrz na 
modernizację Zalewu.                                                                                                    
Kacprzak Andrzej – radny – nie wiemy jakie są plany hydrologiczne co  do 
terenu wokół Zalewu. 
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Figura Jadwiga  radna – do modernizacji Zalewu możemy wrócid w późniejszych 
latach, gdy gmina będzie miała pieniądze i jeżeli pozyskamy środki z zewnątrz. 
Bąk Barbara – Skarbnik – do roku 2020 będziemy w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. 

3. Wniosek z Komisji Budżetowej / załącznik nr 5 do protokołu /. 

Komisja negatywnie zaopiniowała za – 2, przeciw – 3, wstrz. – 0, aby 
przystąpid do renowacji zalewu w Opocznie, a środki finansowe przesunąd                      
z budowy przyłącza wodociągowego do Stanicy Harcerskiej. 

4. Wniosek z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury / załącznik nr 4 do protokołu /. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, wniosek , aby 
w roku 2013 nie realizowad inwestycji – budowa wodociągu do Stanicy 
Harcerskiej.  Wniosek został przekazany Burmistrzowi.                                             
Załącznik nr 6 do protokołu. 

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek  radnego Kosno, aby środki 
zabezpieczone na budowę wodociągu do Stanicy przesunąd na budowę dróg 
na osiedlu kolejowym. / za – 0, przeciw – 2, wstrz. – 3 /. 

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek radnego Mieczysława 
Wojciechowskiego, aby środki zabezpieczone na budowę wodociągu do 
Stanicy przesunąd na termomodernizację Remizy w Kruszewcu.                                    
/ za – 1, przeciw – 3, wstrz. – 1 /. 

Wijata Jerzy – radny – prosi o pieniądze na Spółki Wodne. 

     Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2013 rok. 

Przewodnicząca Komisji  Budżetowej podziękowała i zakooczyła posiedzenie. 

Czas trwania komisji  w godz. 11.00 – 13.10. 

 

Protokołowała                                                   Przewodnicząca Komisji  

M. Gonsiewska                                              Alicja Szczepaniak  
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