PROTOKÓŁ Nr 6/13
z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 24 czerwca 2013r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer – Przewodniczący 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.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który
komisja przyjęła: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji z kwietnia i maja 2013r.
2. Potrzeby gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych.
Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno.
3. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2012.
4. Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1.
Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia
komisji w kwietniu był do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r.
Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia
komisji w maju był do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji w maju 2013r.
Ad. pkt. 2
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację
o budownictwie mieszkaniowym w gminie Opoczno.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Kacprzak Andrzej – radny – kosztowny problem dla gminy to eksmisje
lokatorów, którzy nie płacą należności za lokale.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – za osoby eksmitowane dopłacamy
do Spółdzielni Mieszkaniowej i do PGK. Do gminy należy zapewnić mieszkanie
osobie eksmitowanej.
Komisja informację przyjęła do wiadomości.
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Ad. pkt. 3
Zięba Anna - Prez. ZGM w Opocznie – przedstawiła sprawozdanie finansowe
Spółki za 2012 rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Poinformowała, że spółka prowadzi działalność zgodnie z zadaniami
określonymi w statucie. ZGM w roku 2012 administrował 83 budynkami, w
których znajduje się 1543 lokale, oraz 21 lokalami użytkowymi. W zasobie
komunalnym są 34 budynki, w których znajduje się 297 mieszkań.
Mieszkaniowy zasób komunalny stanowi stuprocentową własność gminy i jest
oddany w dzierżawę dla ZGM na podstawie umowy z 2006r.
Spółka zamknęła rok 2012 ujemnym wynikiem finansowym. Biegły rewident
zgłosił, że nie zgłasza zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności badanego
sprawozdania finansowego. Strata wynika między innymi z nieściągalności
należności od lokatorów z tyt. czynszu i mediów.
Problemy finansowe spółki w roku 2012 potwierdzają się w decyzji PFRON
o odmowie dopłaty do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w
spółce z tego powodu, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji
finansowej.
Kacprzak Andrzej – radny – jeżeli właściciele mieszkań zalegają z płatnościami
to Wspólnota Mieszkaniowa musi reagować.
Kopania Andrzej – Prez. MPK w Opocznie – przedstawił sprawozdanie
finansowe za 2012 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Podstawowa działalność Spółki to transport pasażerski miejski. Spółka prowadzi
również działalność w zakresie usług przewozowych, usług naprawczych i
sprzedaży paliwa. Spółka ma problemy z płynnością finansową i próbowała
je zmniejszyć poprzez zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym. Ważnym
źródłem przychodów są dopłaty do biletów Gminy Opoczno, Gminy Sławno
i Gminy Drzewica. Spadek dochodów nastąpił we wszystkich pozycjach,
a szczególnie w sprzedaży usług.
Pacan Andrzej – Prez. PGK w Opocznie - przedstawił sprawozdanie finansowe
za rok 2012.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr6 do protokołu.
Przedsiębiorstwo działa poprzez świadczenie usług. W skład Spółki wchodzą
dwa zakłady: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni oraz Zakład Usług
Komunalnych. Planujemy zaciągnięcie pożyczki na zakup maszyn do Zakładu
Oczyszczania w Różannie.
Wojciechowski Mieczysław – radny – jaki był koszt budowy wysypiska w
Różannie?
Bąk Barbara – Główna Księgowa – koszt ogółem to 31 mln zł.
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Pacan Andrzej – Prez. PGK w Opocznie – ustawa mówi, że należy obsługiwać
teren zamieszkały powyżej 150 tys. osób i obawiamy się czy będziemy mieć
wystarczającą ilość odpadów. Ten rok będzie pierwszym rokiem działalności
Spółki w nowych realiach ustawy o utrzymaniu czystości i ustawy o odpadach.
W związku z wejściem nowych przepisów ustaw niezbędne będzie
dostosowanie ZUO do wymogów stawianych w przepisach i poniesienia
wydatków.
Bąk Barbara – Główna Księgowa – od początku projekt zakładał odbiór śmieci
od sąsiednich gmin. Z Unii otrzymaliśmy 24 mln zł i z gminy 7 mln zł.
Wiktorowicz Jarosław – z –ca Burmistrza – odpady będą przywożone z innych
gmin i będą za to płacić.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania finansowe spółek gminy
Opoczno za 2012 rok.
Ad. pkt. 4
Dąbrowska Bożena – księgowa z MDK – przedstawiła informację z wykonania
budżetu MDK za rok 2012.
Informacja znajduje się w załączniku nr 7 do protokołu.
Bożena Świątek – Mazur – dyr. Miejskiej Biblioteki - przedstawiła informację
z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki za rok 2012.
Informacja znajduje się w załączniku nr 7 do protokołu.
Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum - przedstawił informację z wykonania
budżetu Muzeum za rok 2012.
Informacja znajduje się w załączniku nr 7 do protokołu.
Pec Bożena – Księgowa Krytej Pływalni - przedstawiła informację z wykonania
budżetu Krytej Pływalni za rok 2012.
Informacja znajduje się w załączniku nr 7 do protokołu.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu za 2012 rok w instytucjach kultury.
Bąk Barbara – Główna Księgowa – przedstawiła sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Opoczno za 2012 rok.
Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 7 do protokołu.
Poinformowała, że dochody i wydatki nie zostały zrealizowane, są zobowiązania
z tytułu kredytów i pożyczek. Przekroczyliśmy wskaźnik deficytu powyżej 60%.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2012 rok komisja
przyjęła do wiadomości.
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Ad. pkt. 5

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Bąk Barbara – Główna Księgowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy
Opoczno za 2012 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. – 0,pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Bąk Barbara – Główna Księgowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dzięki emisji obligacji komunalnych możliwe
będzie zachowanie płynności finansowej gminy, oraz spłata kredytu o
najwyższym koszcie obsługi. Spłata tego kredytu pozwoli na ograniczenie
wydatków związanych z obsługą długu. Wykup obligacji będzie rozłożony
na 7 lat począwszy od 2014r.
Kacprzak Andrzej – radny – kiedy będzie można spłacić obligacje?
Bąk Barbara – Główna Księgowa –w latach 2021 – 2022.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. – 0,pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Bąk Barbara – Główna Księgowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. – 0,pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Bąk Barbara – Główna Księgowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy Opoczno na 2013 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. – 0,pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie - przedstawiła projekt uchwały w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno
na lata 2013 – 2015.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
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Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 8 maja 2013r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia wniosków Pani Janiny Podlewskiej z dnia 13 czerwca
2013r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Ad. pkt. 6

Zapytania i wolne wnioski

Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi o wał na boisko sportowe w
Kruszewcu.
Wiktorowicz Jarosław – z –ca Burmistrza – sprawdzimy czy będzie można
wjechać wałem na boisko, bo po deszczach jest bardzo mokro.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad podziękował i zakończył
posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji 13.00 – 14.20
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

M.Gonsiewska

Marek Sijer
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