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                                          PROTOKÓŁ Nr  1/13 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług  
z dnia  29 stycznia 2013r.  
Posiedzeniu komisji przewodniczył Andrzej Kacprzak  – Wiceprzewodniczący  
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 posiedzeń komisji.  
Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, 
który komisja przyjęła:  za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Temat posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2012r. 
2. Sprawozdanie z prac komisji za 2012 rok. 
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2012 rok. 
4. Perspektywa finansowa w oświacie na rok 2013. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1 
Wiceprzewodniczący komisji poinformował, że Protokół z posiedzenia komisji              
w grudniu był do wglądu w Biurze Rady. 
   Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyj ęła protokoły                    
z posiedzenia komisji. 
Ad. pkt. 2 
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie   
z prac komisji za rok 2012 i pyta czy radni wnoszą uwagi. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
       Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 3 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła realizację wydatków związanych                    
z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w 2012 roku. 
Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
       Komisja informację  przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 4 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
informacje na temat perspektywy finansowej w oświacie na rok 2013. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
W roku 2012  gmina dołożyła do subwencji oświatowej 4 mln 240tys zł,                        
a w roku 2013 przewidziane jest 4mln 400 tyś zł. Największą częścią są płace -
ponad 90%.  Burmistrz proponuje rozwiązanie – Stowarzyszenie. Formuła 
przekazania  szkół dla Stowarzyszenia  nic nie zmieni w stosunku do uczniów 
tylko do nauczycieli. Nie będzie Karty Nauczyciela tylko Kodeks Pracy. 
Generalnie wynagrodzenie nauczycieli  należących do Stowarzyszenia 
zmniejszy się. 
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Stowarzyszenie nie będzie ograniczone Kartą Nauczyciela i będzie można 
zmniejszyć koszty. 
Firkowski Bartłomiej – radny – nie zgadzam się, że jest to jedyne rozwiązanie. 
Na spotkaniu z dyrektorami szkół w MDK wskazywano inne oszczędności był 
złożony wniosek o utworzenie  filii tych czterech szkół. Można zrobić filię na 
okres jednego roku i zobaczyć jak będzie działać. Będzie to przejście łagodne. 
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – wersja utworzenia szkół filialnych była 
analizowana, aby przeprowadzić szkołę filialną to należy przeprowadzić 
najpierw likwidację szkoły. Jeżeli szkoły w Kruszewcu i Woli Załężnej będą 
filiami szkoły w Libiszowie to roczne oszczędności wyniosą 9.190 zł. Kraśnica 
jako filia szkoły w Modrzewiu to roczne oszczędności wyniosą 13.475 zł. Szkoła 
w Dzielnej jako filia szkoły w Mroczkowie to roczne oszczędności wyniosą 6815 
zł.                                                                                                                                     
Kozłowski Adam - nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – były pomysły, 
aby ograniczyć zatrudnienie bibliotekarzy, pedagogów szkolnych, zmniejszyć 
dodatki funkcyjne. Powinniśmy iść w kierunku, aby zatrudniać a nie zwalniać.  
W szkołach potrzebni są psychologowie szkolni, do pracy w świetlicach 
szkolnych.                                                                                                                          
Wijata Jerzy – radny – należy przeanalizować sytuację i podjąć działania. 
Uważam, że z punktu widzenia społecznego przedstawiona propozycja jest 
godna uwagi i nie powoduje likwidacji szkół. Jeżeli Stowarzyszenie nie sprawdzi 
się to szkoła wraca do gminy i jest to ważne.                                                            
Kacprzak Andrzej – radny – czy szkoły mamy komu przekazać?                          
Kozłowski Adam - nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – jeżeli 
Burmistrz występuje z takim projektem uchwały to prawdopodobnie ma komu 
szkoły przekazać.                                                                                                   
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – Burmistrz wierzy, że jeżeli Rada 
podejmie uchwałę to powstanie Stowarzyszenie, które przejmie szkoły.     
Komisja informację  przyjęła do wiadomości.  

Ad. pkt. 5            Zaopiniowanie materiałów  na sesję.                                                    
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.          
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.                                                
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0 / 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.                                                                        
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.                                                                         
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0 / 
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Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych.                               
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.                                           
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 /                                                                             
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych 
przez gminę.                                                                                                                       
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.                                            
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /                                                                          
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia niektórych szkół.                                                                            
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.                                                    
Jest to uchwala intencyjna, chcemy uzyskać opinię Rady Miejskiej. Jeżeli Rada 
przyjmie projekt uchwały to przygotujemy dokumenty do przekazania szkół dla 
Stowarzyszenia.                                                                                                              
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 1 / 

Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu dla Muzeum Regionalnego w Opocznie.                                        
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.                                    
Ministerstwo Kultury wydaje tylko opinię, a Statut wydaje organizator.               
Wijata Jerzy – radny – Ministerstwo Kultury zasugerowało w piśmie pewne 
rozwiązania.                                                                                                                     
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 / 

Macierzyński Janusz  – za – ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zamiaru likwidacji Biblioteki w Bukowcu Opoczyńskim.                             
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.                                        
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 / 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Wykaz stawek za odbiór odpadów komunalnych w poszczególnych gminach  
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.                                                                        
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 / 
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Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ –   przedstawił projekt uchwały                  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów.                                                                              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.                                            
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 /                                                                                  
Wijata Jerzy – radny – skąd te 280 kg odpadów?                                                     
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca do przetargu proponujemy 280 kg odpadów. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26 listopada 2012r.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.                                      
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 / 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 27 grudnia 2012r.  Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.                                                       
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 / 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – poinformował, ze wpłynęło pismo z 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dot. skargi Pani Janiny Podlewskiej i na sesję 
będzie przygotowany projekt uchwały.                                                                                      
Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad. pkt. 6                 Zapytania i wolne wnioski. 

Firkowski Bartłomiej – radny – Pani Janina Podlewska jest opocznianką i czuje 
się pokrzywdzona. Sprawę należy skierować do Powiatu.  

Wobec braku dalszych pytań Wiceprzewodniczący obrad podziękował i 
zakończył posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 13.00 – 14.50. 

Protokołowała                                                                Wiceprzewodniczący Komisji 

M.Gonsiewska                                                                        Andrzej Kacprzak                                                                      
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