PROTOKÓŁ Nr 14/12
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 19 grudnia 2012r.
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca
Komisji.
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 posiedzeo komisji.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia,
który komisja przyjęła: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w listopadzie 2012r.
2. Promocja gminy i organizacja Dożynek Gminnych – analiza wydatków.
3. Budżet gminy na 2013 rok.
4. Plan pracy komisji na rok 2013.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1
Przewodnicząca komisji poinformowała, że Protokoły z posiedzenia komisji
w listopadzie i grudniu były do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły
z posiedzenia komisji.
Ad. pkt. 2
Matusiewicz Monika – dyr. MDK – przedstawiła informację z analizy
wydatków z organizacji Dożynek Gminnych.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Figura Jadwiga – radna – czy Dożynki będą organizowane co rok w innej
miejscowości?
Matusiewicz Monika – dyr. MDK – jest to promocja Kół Gospodyń Wiejskich.
Kądziela Rafał – radny – to nie jest promocja tylko anty promocja gminy. Jest to
impreza lokalna i nie jest zauważona w województwie.
Matusiewicz Monika – dyr. MDK – na Dożynkach była Telewizja Łódź i były
relacje.
Kądziela Rafał – radny – nie zauważyłem działań, aby np. Dożynki były
zauważone na terenie Polski czy Województwa Łódzkiego. Jest to tylko impreza
gminna.
Matusiewicz Monika – dyr. MDK – odbyły się dwa festiwale międzynarodowe
jako wydarzenie kulturalne. Planujemy organizować dalsze festiwale i mamy
zgłoszenia zespołów np. z Indonezji.
Kądziela Rafał – radny – powinniśmy działać w połączeniu z mediami
publicznymi ogólnopolskimi.
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Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza - województwo łódzkie jest mało
znane w Polsce pod względem promocji. W województwie łódzkim powstaje
klaster budowniczo – ceramiczny. Urząd Marszałkowski przekazuje duże
pieniądze na promocję województwa łódzkiego. Można zaprosić Lato z
Radiem, ale jest to koszt około 120 – 150 tyś zł.
Kacprzak Andrzej – radny – Marszałek wydaje duże pieniądze a efekt jest mały.
Należy dbać o czystość w mieście, o zieleń.
Figura Jadwiga – radna - w Telewizji Łódź w niedzielę był program, w którym
występowała Pani Frączek ze Spółdzielni PROMYK.
Kądziela Rafał – radny – festiwal kultury można rozszerzyć o wystawy
malarskie, festiwal oberka opoczyńskiego. Są pisarze, którzy piszą o naszym
regionie. Produkt intelektualny przekłada się na promocję gminy.
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza - nie jestem w stanie dwoma
osobami w wydziale wykonać wszystkich zadań.
Matusiewicz Monika – dyr. MDK – bardzo trudno jest logistycznie
zorganizować np. festiwal. Każde działanie wszystkich osób powinno się
przyczynić do promocji.
Ad. pkt. 3.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2013 rok.
Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – należy się zastanowić co dalej ze Stanicą w
Miedznej. Aby Stanica mogła funkcjonować musi być przyłącze wody.
W budowie przyłącza 30% partycypował by Zarząd Inwestycji Wodnych.
Należy się zastanowić czy w Stanicę trzeba inwestować, czy ma być sprzedana.
Stanica jest na terenie gminy Białaczów, a samorząd Białaczowa i Żarnowa nie
jest zainteresowany funkcjonowaniem Stanicy. Teren jest Nadleśnictwa a
naniesienia gminy Opoczno.
Kądziela Rafał – radny – do Stanicy dokładamy rocznie 120 tyś zł i czy gminę
stać na utrzymanie Stanicy. Ze Stanicy w sezonie korzysta mała liczba osób
i można ją wydzierżawić.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – w sezonie letnim Stanicą zainteresowani są
tylko harcerze. Trudno jest kogoś namówić na dzierżawę obiektu jak nie ma
wody.
Kacprzak Andrzej – radny – należy się zastanowić co dalej z tym ośrodkiem
zrobić, nawet jak doprowadzimy wodę. Ja proponuje sprzedaż.
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – ze Stanicy korzysta wiele
Stowarzyszeń.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – należy określić kierunek działania Stanicy.
Kądziela Rafał – radny – wnioskowałem, aby pieniądze z przyłącza do Stanicy
przesunąć na modernizację Zalewu w Opocznie. Mieszkańcy czekają na
modernizację Zalewu.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – należy zrobić porządek z niecką Zalewu.
Po wykonaniu kanalizacji na ul. Wałowej obrzeże Zalewu można oczyścić.
Sprzęt, który ma PGK nie oczyści zalewu.
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Jak będzie kolejna perspektywa finansowa z Unii Europejskiej to będzie można
pomyśleć o modernizacji Zalewu.
Kacprzak Andrzej – radny - niecka Zalewu jest bardzo zamulona i koszt
odmulenia będzie bardzo duży.
Kądziela Rafał – radny – zgłosił wniosek, który komisja przyjęła
/ za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 0 /, aby przenieść środki finansowe z budowy
przyłącza wodociągu do stanicy z przeznaczeniem na renowację i odbudowę
Zalewu w Opocznie.
Kacprzak Andrzej - radny – prosi o modernizację łącznika między
ul. Partyzantów a ul. Jana Pawła II.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
Ad. pkt. 4
Szczepaniak Alicja – Przew. Komisji – przedstawiła proponowany plan pracy
komisji na 2013 rok.
Załącznik nr 5 do protokołu.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła
proponowany plan pracy komisji z poprawkami na 2013 rok.
Ad. pkt. 5.

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie na 2012 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały w
sprawie podziału gminy na sektory.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wiktorowicz Jarosław – z- ca Burmistrza – ustawa dopuszcza podział na wieś
i na miasto.
Kacprzak Andrzej – radny – w mieście od 15 lat płacimy za śmieci.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Snopczyński Andrzej – radny - przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Poinformował, że w roku 2013 będą zakupione parkomaty. Koszt miesięczny
dzierżawy parkomatu to kwota 9 tyś zł.
W sierpniu zebrano 13 tyś zł za parkowanie, a w listopadzie 7 tyś zł.
Kądziela Rafał – radny – płatne parkowanie należy rozszerzyć na inne rejony
miasta. W każdym mieście są strefy płatnego parkowania.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – należy dyskutować czy płatne parkowanie
należy rozszerzyć na inne rejony miasta.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 2012 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 30 listopada 2012 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – poprosił o opinię komisji co do kupna gruntu
pod drogę dojazdową do przystanku Opoczno – Południe.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, wyraziła pozytywną
opinię, aby gmina kupiła od prywatnego właściciela dwie działki o pow.
0.50 ha za kwotę 13 zł za 1 m2 pod budowę drogi dojazdowej do
przystanku Opoczno – Południe.
Przewodnicząca komisji podziękowała i zakooczyła posiedzenie.
Czas trwania komisji w godz. 9.00 – 11.15.

Protokołowała
M. Gonsiewska

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak
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