
                                           PROTOKÓŁ  Nr 10/13 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług                            
z dnia 1 października  2013r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji przewodniczył Jerzy Wijata     – 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 – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0.  

Firkowski Bartłomiej – radny – jeśli jest protokół z kontroli RIO to należy się                 
z nim zapoznać i wprowadzić do porządku obrad.                                                      
Wijata Jerzy – radny – ten temat w zapytaniach i wolnych wnioskach. 

   Tematyka posiedzenia 
1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2013r. 
2. Ocena realizacji wypoczynku letniego. 
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 
 Ad. pkt. 1.                                                                                                           
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że protokoły                             
z posiedzenia komisji  w sierpniu i wrześniu były do wglądu w Biurze Rady.                                                            
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły                                   
z posiedzenia komisji  w  sierpniu i wrześniu 2013r.   

Ad. pkt. 2 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację na temat wypoczynku letniego.                                      
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.                                                 
Burmistrz Opoczna ogłosił konkurs  na realizację zadań w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Konkurs przewidywał 
między innymi organizację wypoczynku letniego. Komisja konkursowa dokonała 
wyboru najkorzystniejszych ofert.  Organizatorami wypoczynku byli:                                 
Parafia p.w. Św. Bartłomieja w Opocznie,   Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,              
Klub OPOKA, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Polski Komitet Pomocy 
Społecznej.                                                                                                                        
Pokryto koszty przejazdu 20 – osobowej grupy dzieci z ZSS nr 3 w Opocznie na 
obóz integracyjny do Polic nad Metują w Czechach.                                               
Pokryto koszty przejazdu  grupy młodzieży na wypoczynek do miejscowości 
Tarnoszyn w woj. Lubelskim. Wypoczynek organizowała Spółdzielnia Socjalna 
PROMYK NADZIEI.                                                                                                                     
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W czerwcu był zorganizowany Piknik Rodzinny – Powitanie Lata 2013,                         
w ramach którego odbyły się liczne zawody sportowo – rekreacyje. 
Organizatorem pikniku był Urząd Miejski w Opocznie.                                           
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację.                                                                    
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 / 

Ad. pkt. 2.        Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
realizację zadań oświatowych Gminy Opoczno w roku szkolnym 2012/2013   
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.                                                                 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.                                                                
W roku szkolnym 2012/13 sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 
nie uległa zmianie. Sieć szkół i gimnazjów zabezpieczała w pełni aktualne 
potrzeby mieszkańców, a sieć publicznych przedszkoli jest uzupełniania dwoma 
przedszkolami prywatnymi. W naszych szkołach jest coraz mniej dzieci.                      
Co do wyników egzaminów to w szkołach podstawowych jest ocena średnia,                             
a w gimnazjach jest wyższa jak średnia powiatu. W Liceum Samorządowym 
uczniowie w rankingu egzaminu maturalnego uplasowali  się na 190 miejscu              
w kraju.                                                                                                                    
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – wyniki sprawdzianu nas nie 
satysfakcjonują, są rozbieżności i tak: język polski – 1%, historia i wiedza o 
społeczeństwie – 16%, matematyka – 26%, przedmioty przyrodnicze – 17%, 
języki obce – 21%, język niemiecki – 41%.                                                                    
Kacprzak Andrzej – radny – czy te wyniki nie budzą niepokoju dyrektorów 
szkół? W szkolnictwo należy inwestować, ale dyrektorzy szkół powinni się 
zastanowić nad poziomem nauczania.                                                                 
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – odbywamy spotkania z rodzicami                    
i Radami Pedagogicznymi. Te niskie wyniki nauczania to porażka naszej oświaty.  
Kądziela Rafał – radny – czy wśród nauczycieli są popularne programy 
autorskie, czy są nauczyciele z pasją?                                                                   
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – programy autorskie nie są 
powszechne, ale są sytuacje jednostkowe gdzie nauczyciele pisali programy 
autorskie.                                                                                                                         
Firkowski Bartłomiej – radny – ta analiza przedstawia nam, że nastąpiła porażka 
powszechnego nauczania.                                                                                               
Wijata Jerzy – radny – organ prowadzący dostrzega problem, że jest źle. 
Przyszedł czas na podjęcie pewnych działań. Należy wykonać analizę począwszy 
od klas zerowych, łączenie klas.                                                                                  
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – od lat 
analizujemy temat i nie należy go lekceważyć. Klasy łączone nie wpływają na 
jakość nauczania.     
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Figura Jadwiga – radna – urlopy zdrowotne nauczycieli – jest to duża kwota                   
w budżecie gminy. Niepokojące są również duże kwoty na nauczanie 
indywidualne, a u nas jest przecież Szkoła Specjalna.                                             
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – do Sejmu 
trafił projekt  Ustawy o zmianie Karty Nauczyciela i zaplanowane są pewne 
zmiany.                                                                                                                             
Komisja informację przyjęła do wiadomości.                                                         
Posiedzeniu komisji przewodniczy Jadwiga Figura – Przewodnicząca komisji. 

Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.                                                                                                   
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.                                                  
Figura Jadwiga – radna – w ubiegłym roku była mowa, że w tym roku nie będzie 
podwyżki cen wody, a teraz znów  mamy projekt uchwały o podwyższeniu cen 
wody.                                                                                                                                    
Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie – my przekazujemy wniosek do Burmistrza, 
a Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej. Oddajemy do użytku część kanalizacji, 
ujęcie wody i to będzie miało wpływ na podwyżkę cen wody.                             
Firkowski Bartłomiej – radny – reprezentujemy społeczność, która nie jest                    
w stanie udźwignąć wszystkich podwyżek. Po podwyżce cen wody będzie 
podwyżka cen ciepła. Uważam, że Rada Miejska nie powinna podwyższać cen 
wody.                                                                                                                                
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                          
/ za – 0, przeciw – 1, wstrz. – 4 /  

Bednarczyk Stanisława -  nacz. Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  - 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości położonej obr. Januszewice.                                                               
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do protokołu.                                            
Firkowski Bartłomiej – radny – Urzędnicy nie pierwszy raz nie dopełnili swoich 
obowiązków i teraz są konsekwencje.                                                                              
Wijata Jerzy – radny – teraz się okazuje, że jeszcze od Pana Pruska należy 
wykupić grunty pod drogę dojazdową do przystanku CMK.                              
Bednarczyk Stanisława -  nacz. Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  - jest to 
droga utwardzona i biegnie wzdłuż pasa kolejowego do nowobudowanej stacji 
Opoczno Południe. Droga ta jest własnością Pana Pruska, który wyraził chęć 
zbycia pod warunkiem, że cena za 1 m będzie wynosić 13 zł. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – został tam wydzielony pas na drogę, ale 
Agencja Nieruchomości Rolnych nie dopilnowała tego tematu. Nie będzie 
podstaw do unieważnienia aktu notarialnego.                                                         
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                         
/ za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 2 /  
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Bednarczyk Stanisława -  nacz. Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  - 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny udziału 8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej 
położonej w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej  28 na rzecz Skarbu Państwa.                                                            
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Kacprzak Andrzej – radny – dyr. Szkoły Muzycznej jest tylko użytkownikiem, 
lokal jest wart ponad 100 tyś zł.                                                                                 
Kądziela Rafał – radny – są pewne ustalenia między Burmistrzem a dyr Szkoły 
Muzycznej.                                                                                                                 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – według mnie to nieruchomość powinna 
trafić do szkoły. Stronami są Starosta i Gmina. Należy dopytać Burmistrza jakie 
były ustalenia.                                                                                                              
Firkowski Bartłomiej – radny – pomieszczenia należy przekazać dla szkoły, aby 
służyło społeczności.                                                                                                        
Wijata Jerzy – radny – Starosta reprezentuje Skarb Państwa i może nie będzie 
chciał przejąć tego lokalu.                                                                                    
Kożuchowski Kazimierz–Sekretarz– mamy niejasność tej sytuacji. Po śmierci 
lokatora nikt nie przejął  lokalu i nie odebrał kluczy.                                              
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                          
/ za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 4 /  

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIII/338/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej  Nr 107494E, ul. Włodzimierza 
Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej / nowy ślad/ do Placu 
Kilińskiego w Opocznie.                                                                                                   
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.                                             
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                          
/ za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 1 /  

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie.                                                                                                 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.                                         
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                          
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 /  

Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza - przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/365/10 z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.                                                                                              
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.                                         
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                          
/ za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 /  
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Ad. pkt. 4          Zapytania i wolne wnioski. 

Bąk Barbara – Skarbnik – Protokół z kontroli RIO w Urzędzie jest już podpisany, 
ale jeszcze nie mamy zaleceń pokontrolnych.                                                           
Figura Jadwiga – radna – sprzedany teren za ZPC -  ponoć wpływają skargi od 
mieszkańców.                                                                                                           
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – mieszkańcy składają wnioski do 
Starostwa. 

Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 13.30 – 15.10  

Protokołowała                                                                Przewodnicząca Komisji 

M.Gonsiewska                                                                      Jadwiga Figura                 
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