PROTOKÓŁ Nr 5/13
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 22 maja 2013r.
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Figura Jadwiga – 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 posiedzeń komisji.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia,
który komisja przyjęła: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Tematyka posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Plan rozwoju lokalnego.
Analiza podziału subwencji oświatowej.
Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2013r.
Zapytania i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił
plan rozwoju lokalnego gminy Opoczno.
Plan stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Plan Rozwoju Lokalnego określa strategię społeczno – gospodarczą, wskazuje
cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych
i środków własnych gminy. Jest załącznikiem do wniosku przy staraniu się
o środki finansowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Plan
określa zadania, terminy ich realizacji oraz sposoby finansowania.
Figura Jadwiga – radna – czy wspólnoty z bloków mogą otrzymać środki
finansowe na rewitalizację. Kiedy będzie przeprowadzona modernizacja MDK,
a szczególnie Patio. Czy będą realizowane garaże na ul. Wyszyńskiego?
Co z kamienicami na Placu Kościuszki?
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich –
Rewitalizacja miasta - w przygotowanie dokumentów włożono dużo pracy, jest
wykaz co należy wykonać. Dokumenty na rewitalizacje były przygotowane pod
wnioski o uzyskanie środków z Unii. Otrzymaliśmy dofinansowanie na
przebudowę ulic Zjazdową i Janasa. Ze środków Unii nie można przeprowadzić
dociepleń bloków. Kamienice przy Placu Kościuszki mają prywatnych
właścicieli.
Kądziela Rafał – radny – projekt rewitalizacji Placu Kościuszki był
przygotowany, ale nie udało się zdobyć środków finansowych. W Tomaszowie
Maz. Plac Kościuszki już zostaw zrewitalizowany.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – złożyliśmy
wniosek na remont ul. Zjazdowej, Janasa i otrzymaliśmy pieniądze. Na
rewitalizację Placu Kościuszki nie był składany wniosek.
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Kądziela Rafał – radny – w planie Rewitalizacji był też planowany monitoring
Placu Zamkowego i Zamek został z tego projektu wyłączony. Obok Zamku jest
prywatna działka na której rosną tylko chwasty. Szkoła Nr 2 jest zasłonięta
ohydnymi reklamami, jest to niedopuszczalne, nikt nad tym nie panuje.
Figura Jadwiga – radna – przydrożne figurki są to nasze zabytki i wymagają
renowacji.
Kacprzak Andrzej – radny – ulice Zjazdowa i Janasa to nie należy mówić o
rewitalizacji tylko o budowie ulic bo domy są w złym stanie.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – czekamy na kolejny nabór środków na
Rewitalizację. Zadanie jest podzielone na trzy obszary – zmiana nawierzchni na
Placu Kościuszki, rewitalizacja Placu Zamkowego i parku. Na Placu Kościuszki
budynki są prywatne i nie możemy ich rewitalizować. Naboru do rewitalizacji
budynków wspólnot nie było.
Firkowski Bartłomiej – radny – można zrezygnować ze świetlic wiejskich,
zobowiązań przedwyborczych i wtedy były by środki na upiększenie miasta.
Bąk Barbara – Skarbnik – utrzymanie świetlic to około 400 tyś zł.
Kacprzak Andrzej – radny – miasto należy sprzątać, brak koszy na śmieci,
na gminnych placach rosną chwasty, przejścia dla pieszych nie są pomalowane,
jest brudno.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – obecnie firma zewnętrzna maluje pasy
na przejściach.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – w
perspektywie finansowej na rok 2013 środków z Unii nie będzie. Nowa
perspektywa finansowa będzie na lata 2014 – 2020.
Ad. pkt. 2
Jaźwiec Anna – Kier. GZOPO – przedstawiła analizę podziału subwencji
oświatowej.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Figura Jadwiga – radna – duża kwota jest na nauczanie indywidualne.
Jaźwiec Anna – Kier. GZOPO – jest to kwota ruchoma, bo w czasie roku
szkolnego wpływają wnioski do dyrektorów szkół o nauczanie indywidualne.
Firkowski Bartłomiej – radny – jest ustawa i my nic nie możemy zrobić.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – nauczanie
indywidualne zaczyna się od decyzji rodzica, który może wystąpić z wnioskiem
o nauczanie indywidualne dla swojego dziecka.
Szczepaniak Alicja – radna – co dalej ze szkołami likwidowanymi?
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – otrzymają średnią jaką jest
subwencję . Nie ma przypadku, że nauczyciele są zatrudnieni na 2 czy 3 etatach.
Wijata Jerzy – radny – Przewodniczący Związków Zawodowych udowadniają,
że nauczyciele pracują 40 godz. tygodniowo.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – wymiar pracy nauczyciela to 40
godz. tygodniowo, w tym 18 godz. dydaktycznych, 22 godz. to przygotowanie
do zajęć dydaktycznych.
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Ad. pkt. 3.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła informację o wykonaniu budżetu gminy
Opoczno za I kwartał 2013r.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Dochody na 31 marca 2013r. zostały wykonane w wysokości 28,55% planu.
W dochodach wyodrębniamy subwencje, dotacje, środki zewnętrzne i dochody
własne. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki działu oświata
i wychowanie – 50,64% oraz wydatki pomocy społecznej – 18,62%.
Zobowiązania bieżące to kwota 4.013.127,99 zł, w tym zobowiązania
inwestycyjne – 761.119,85 zł. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych
wcześniej pożyczek i kredytów to kwota 53. 033.596,29 zł. Do dnia 31 marca
spłacono raty pożyczek i kredytu na ogólną kwotę – 1.683.028, 79 zł. Płatności
OPTEX są rozpisane na poszczególne miesiące.
Kacprzak Andrzej – radny – dużo młodzieży pracuje poza Opocznem i tam
płacą podatki. Wie osób zakłada firmy poza Opocznem.
Wijata Jerzy – radny – jeżeli ze Starostwa jest informacja w Urzędzie, że
mieszkaniec wybudował mieszkanie, to czy jest sprawdzane, że płaci podatek od
nieruchomości?
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – ze Starostwa przychodzi deklaracja
w trzech egzemplarzach i w Wydziale Podatków jest deklaracja mieszkańca.
Kądziela Rafał – radny – można sprzedać szatnię i boisko w Bielowicach i nie
będziemy dokładać na utrzymanie. Co dalej z kamienicą przy Placu
Kościuszki 20.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – w czerwcu będzie trzeci przetarg na
sprzedaż budynku przy Placu Kościuszki 20.
Wijata Jerzy – radny – czy na terenie gminy wszyscy płacą podatki? Czy
pracownicy Urzędu weryfikują działalność małych firm.
Bąk Barbara - Skarbnik – w ubiegłym roku była weryfikacja czy działalność
gospodarcza jest zarejestrowana i czy firma płaci podatek.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – jest to ciągłe działanie Wydziału
Podatków. Należy tylko sprawdzić, czy Wydział to wyłapuje.
Firkowski Bartłomiej – radny – Opoczno kiedyś tętniło rzemiosłem, ale duże
płatności do ZUS i podatki zniszczyły rzemieślników. Upadają usługi, które
kiedyś przynosiły dochody w postaci podatków do gminy.
Komisja wypracowała wniosek głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0,
„ Komisja jest zaniepokojona złą sytuacją finansową gminy. Należy
ograniczyć do minimum wydatki, nie umarzać podatków i nie realizować
nowych inwestycji.”
Ad. pkt.4
Zapytania i wolne wnioski.
Figura Jadwiga – radna - mieszkańcy ul. Staszica są karani przez Policję jeśli
chodzą poboczem, prosi o pomoc.
Firkowski Bartłomiej – radny – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opocznie
odmawia przyjęcia deklaracji śmieciowych od mieszkańców domków w
zabudowie szeregowej w Opocznie. Na ten temat rozmawiałem już z Panem
Miązkiem.
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Kacprzak Andrzej – radny – w deklaracji śmieciowej jest za dużo danych, które
są wymagane od mieszkańców.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – w ustawie zapisano deklarację i już są
rozbieżności. Jest dużo absurdów, są błędy w ustawie.
Wobec braku pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła
posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji 14.00 – 16.10
Protokołowała
M. Gonsiewska

Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Figura
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