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                                               PROTOKÓŁ Nr  7/13    

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług                            
w dniu 3 lipca  2013r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji przewodniczył  Wijata Jerzy   – Wiceprzewodniczący  
Komisji.                                                                                                                                         
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 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.   

Tematyka posiedzenia 

1. Efekty działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w gminie. 

2. Wykorzystanie środków unijnych przez gminę.  

3. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad. pkt. 1 

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 

informację na temat efektów działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości 

w gminie. 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Bąk Barbara – Gł. Księgowa – Rada podjęła uchwałę o ulgach w podatkach              

od przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. 

Wijata Jerzy – radny – ile firm skorzystało z ulg? 

Bąk Barbara – Gł. Księgowa – ulgi na powstanie nowych miejsc pracy. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczy Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji. 

Figura Jadwiga – radna –   jest spadek podmiotów gospodarczych                              

w budownictwie i przemyśle. Na terenie miasta jest coraz więcej sklepów,               

ale nie przybywa miejsc pracy. Co dalej z Rewitalizacją miasta? 

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – plany               

są określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obecnie nie przewidujemy 

przekazania środków na Rewitalizację. 

Kądziela Rafał – radny – w Tomaszowie Maz. zmienia się Plac Kościuszki, jest 

rewitalizowany. 

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 

Rewitalizacja Placu Kościuszki w Tomaszowie Maz. była na wykazie 

projektów, które nie muszą brać udziału w konkursie.                                             

Kądziela Rafał – radny – wizerunek naszego miasta zmienia się na gorsze – 

myślę o przestrzeni publicznej. Miały być nabory, miały być pieniądze na 

Rewitalizację i nic nie ma. W innych miastach obiekty historyczne są 

wyeksponowane. Rzeźby z okolic Pływalni i MDK  powinny być przeniesione 

do parku obok Zamku. 
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Figura Jadwiga – radna – pojawiają się głosy, że Rząd zablokuje dostęp do 

środków unijnych. 

Szczepaniak Alicja – radna – czy będą środki finansowe na modernizację terenu 

wokół  Zalewu w Opocznie?   

Kacprzak Andrzej -  radny – mówimy o Rewitalizacji a powinniśmy 

dyskutować o miejscach pracy. Do Opoczna nie przychodzą nowe firmy, tylko 

inwestują nasi przedsiębiorcy, ale to jest za mało. Brakuje nowych inwestycji. 

Ulica Westerplatte – nowa ulica, ale otoczenie to rosnące chwasty nie 

wykończone budynki. 

Figura Jadwiga – radna – niektóre osoby zakładają firmy w Tomaszowie a nie   

w Opocznie. 

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – niektóre 

rzeczy można z otoczenia wyeliminować jak np. wycięcie drzew czy 

wykoszenie chwastów. Przygotowaliśmy się do konkursu na dofinansowanie 

remontu budynku hotelu przy ul Przemysłowej i okazało się, że konkursu nie 

będzie.  

Firkowski Bartłomiej – radny – kto ma ułożyć plan i  ściągnąć nowych 

inwestorów. Komu sprzedano gminne działki? W gminie nie ma efektywnego 

planu, aby przedstawić Radzie co ma być budowane na sprzedanych gruntach.  

Z terenu Opoczna przedsiębiorcy uciekają.  

Wijata Jerzy – radny – czy gmina ma tereny do inwestowania? Co ze 

sprzedanym terenem w okolicach OPOCZNA SA. 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – gmina nie ma własnych terenów             

do sprzedaży. 

Kacprzak Andrzej -  radny – w pewnym okresie OPOCZNO SA blokowało 

budowę Ceramiki Paradyż w Opocznie, więc przenieśli się do Tomaszowa.                 

W Tomaszowie było biednie a teraz  rozwijają się lepiej od nas. Dobrze,                    

że będzie budowany przystanek Opoczno Południe to wielu młodych ludzi 

będzie jeździć do pracy do Warszawy. 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza –  radni stawiają określony cel,                

ale potrzebny jest podział kompetencji. Należy podjąć uchwały, które będą 

preferowały ludzi aktywnych. Aby rozwijać przedsiębiorczość muszą być ludzie 

młodzi podejmujący ryzyko inwestowania. Opoczno ma dobre drogi, ale 

przedsiębiorczość rozwija się wokół dużych miast. Może przyjść rzemiosło,           

ale musi być na nie zapotrzebowanie. Ostatnio byli przedsiębiorcy z Irlandii, ale 

gdy usłyszeli cenę za 1m
2
  gruntu od prywatnych właścicieli to więcej się nie 

pokazali. 

Kądziela Rafał – radny – niektóre miasta  potrafią się wypromować na swoim 

folklorze. Powinna być polityka regionalna, ale u nas nie ma. 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – grunty gminy 40 ha został zakupiony 

przez ZPC, były planowane tam inwestycje. Po zmianie właściciela część terenu 

sprzedano firmie GUMICER, która ma pozwolenie na budowę inwestycji 

logistycznej. W planie przestrzennego zagospodarowania zapisane są tereny pod 

inwestycje  w kierunku Bukowca Op. i w okolicach Kruszewca jako 

przemysłowe. Rewitalizacja to należy rozumieć jako ożywienie terenów.  
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Firkowski Bartłomiej – radny –  w pewnym okresie pewna grupa mieszkańców 

cieszyła się, że Ceramika z ul. Ogrodowej wyprowadzi się z Opoczna. Dobrze, 

że wybudowano ul. Ogrodową i Ceramika pozostała w Opocznie.  

Wijata Jerzy – radny – należy dbać o naszych przedsiębiorców, doprowadzać   

do ich zakładów pracy drogi bo dają miejsca pracy dla mieszkańców. 

Kądziela Rafał – radny – należy zrobić drogę do sklepu Lewiatan bo tam 

pracują ludzie i mieszkańcy robią zakupy. Teren wokół Zalewu również należy 

uporządkować bo jest zapotrzebowanie mieszkańców na tereny rekreacyjne w 

Opocznie. 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – obecnie nie ma możliwości brania 

kredytu i nie może być udziału własnego w inwestycjach. Zadłużenie gminy             

to 62.8%. 

Figura Jadwiga – radna – może należy zaprosić samorządowców na otwartą 

debatę, aby pozyskać nowe inwestycje. 

 

Ad. pkt. 2 

 

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 

informację na temat wykorzystania środków unijnych przez gminę. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Aktualnie realizowane są projekty:                                                                                               
-  budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno – Zlewna Kruszewiec –     
termin zakończenia realizacji projektu – lipiec 2014r. 

- poznaj opoczyńskie – promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich 
poprzez wydawnictwo będące przewodnikiem po trasie turystycznej na terenie 
gminy Opoczno oraz prowadzenie podstrony internetowej – termin realizacji 
projektu – wrzesień 2013r. 

- opoczyńska wieś fotografii – termin zakończenia realizacji projektu – grudzień 
2013r. 

-  indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji – okres realizacji wniosku – 
sierpień 2013r. – w trakcie realizacji. 

-  poznaj opoczyńskie – promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich 
poprzez wytyczenie i oznakowanie trasy turystycznej – termin zakończenia 
realizacji projektu – wrzesień 2013r. 

Firkowski Bartłomiej – radny – przed wejściem Polski do Unii złożyliśmy 
wniosek z Panem Rożenkiem o budowę kanalizacji do Bukowca, aby zakład 
Pana Wojciechowskiego mógł się rozwijać. Tereny przy ul. Inowłodzkiej są 
przygotowane do podłączenia do kanalizacji. W mediach mówią, że będą duże 
środki finansowe z Unii dla Polski. Czy będziemy wchodzić w budowę inwestycji 
z udziałem środków unijnych, czy będziemy brać nowe kredyty?                                    



4 
 

Bąk Barbara – Główna Księgowa – obligacje nie powodują zwiększenia ani 
zmniejszenia długu. Obligacje możemy wykupić za 7 lat. 

Firkowski Bartłomiej – radny – czy możemy zaciągnąć nowe kredyty na nowe 
inwestycje?                                                                                                             
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – pozyskanie środków unijnych obecnie 
jest na poziomie zerowym.                                                                                                 
Bąk Barbara – Główna Księgowa – na zadłużenie gminy wpływa wiele 
czynników.                                                                                                               
Szczepaniak Alicja – radna – na budowę świetlicy w Karwicach przeznaczono tak 
dużą sumę.                                                                                                                      
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich –  w Karwicach 
będzie przebudowa budynku na świetlicę.                                                            
Kacprzak Andrzej – radny – inne samorządy zadłużyły się, ale budowali drogi, 
kanalizację, wodociągi, a my jesteśmy zadłużeni i mamy świetlice wiejskie, 
które musimy utrzymywać.                                                                                        
Firkowski Bartłomiej – radny – budujemy duże świetlice, ale nikt nie chce  
powiedzieć w jakim  celu. Po cichu mówi się, że świetlice wiejskie będą 
pracowały jako domy weselne. Będąc Przewodniczącym Rady Miejskiej przyszło 
do mnie pismo od przedsiębiorców, że pobudowali domy weselne, 
odprowadzają podatki do gminy, a wesela odbywają się w świetlicach wiejskich. 
Gmina przez 5 lat musi utrzymywać te świetlice.                                                      
Wijata Jerzy – radny – dobrze, że jest konkurencja, aby były dobre zasady. 
Mamy przykłady konkretnych świetlic, gdzie gmina nie dokłada środków 
finansowych bo świetlica utrzymuje się z własnych środków. Takie lo0kale dla 
mieszkańców są potrzebne.                                                                                  
Szczepaniak Alicja – radna – dobrze, że są świetlice wiejskie, ale nie takie duże 
gdzie odbywają się wesela bo gmina nie ma z tego korzyści.                           
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – w Karwicach w części budynku jest 
punkt skupu mleka, a w drugiej części jest świetlica. Budynek jest w bardzo 
złym stanie.                                                                                                                      
Wijata Jerzy – radny – jeżeli jest schładzalnik mleka to Mleczarnia płaci za to 
pomieszczenie.                                                                                                            
Firkowski Bartłomiej – radny – każdy przypadek należy rozpatrywać 
indywidualnie.  

Ad. pkt. 3 

Firkowski Bartłomiej – radny – na ul. Sienkiewicza 43 należy wyciąć gałęzie                    
z linii energetycznej.                                                                                                        
Wijata Jerzy – radny – Komisja Budżetowa powinna konkretnie dyskutować              
na temat szukania oszczędności. Można radnym dać anonimową ankietę gdzie 
szukać oszczędności. Radzie będzie można przedstawić wnioski.   
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Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – Burmistrz na bieżąco śledzi budżet. 
Radni powinni określić bazę startową. Są obszary bardzo kosztowne jak 
realizacja zadań oświatowych. Musi być ostra restrukturyzacja szkół.                                               

         Wobec braku pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 14.00 – 16.15. 

                                                                                                                                                
Wiceprzewodniczący Komisji                                              Przewodnicząca Komisji                        

          Jerzy Wijata                                                                      Jadwiga Figura 

 

Protokołowała 

M. Gonsiewska 

 

                                                   


