
                                        PROTOKÓŁ  Nr  6/14 

Ze  wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu               
i Usług oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa w dniu  23 czerwca 2014r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Ewa Róg Przewodnicząca Komisji 
Komunalnej  oraz Jerzy Wijata Wiceprzewodniczący  Komisji Budżetowej.                                                                                                                                        
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. 
Prowadzący posiedzenie  komisji  przedstawiła proponowany porządek. 

Komisja Komunalna głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła 
przedstawiony porządek posiedzenia. 

Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła 
przedstawiony porządek posiedzenia. 

 Tematyka posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w maju 2014r. 
2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2013. 
3. Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym 

gminy Opoczno w roku 2013 – ocena.  
4. Wykonanie budżetu gminy za rok 2013. 
5.  Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt.1.  
Prowadząca posiedzenie poinformowała, że protokoły z posiedzenia  komisji              
w maju były do wglądu w Biurze Rady.                                                              
Komisja Komunalna głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła 
protokół  z posiedzenia komisji  w maju. 
Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła 
protokół  z posiedzenia komisji  w maju. 
Adn. pkt. 2.  
Pacan Jacek – Prez. PGK – przedstawił sprawozdanie  finansowe spółki za 2013 
rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Poinformował, że podstawowym przedmiotem działalności spółki jest 
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie 
wody, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.  
Za rok 2013 firma osiągnęła zysk. Spółka w 2013r. prowadziła budowę 
infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Opoczno ze środków 
własnych pochodzących z amortyzacji i środkami otrzymanymi z WFOŚ i GW 
w Łodzi w formie pożyczek na dofinansowanie. W tym roku również będziemy 
prowadzić dalszą budowę inwestycji wodno – ściekowej.                                     
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Spółka świadczy usługi wywozu i zagospodarowania odpadów w drodze 
przetargu w gminach: Opoczno, Białaczów, Sławno, Żarnów i Paradyż. Spółka 
czyni starania w celu uzyskania statusu RIPOK, w tym celu należy zakupić 
niezbędne urządzenia oraz uzyskać wymagane pozwolenia i decyzje. W związku 
z tym do WFOŚ i GW w Łodzi zostały złożone dwa wnioski o pożyczkę w celu 
dostosowania zakładu do wymogów instalacji RIPOK. 
Szczegielniak Alicja – radna – czy przetarg na odbiór odpadów jest na 1 rok? 
Pacan Jacek – Prez. PGK – przetarg jest na 1.5 roku. 
 
Kopania Andrzej – Prez. MPK - przedstawił sprawozdanie  finansowe spółki za 
2013 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Rok 2013 był dla spółki bardzo trudny, gdyż były problemy z uregulowaniem 
należności. Gmina już nam uregulowała należności. 
Firkowski Bartłomiej – radny – jak Prezes widzi zadłużenie firmy, co rok 
zadłużenie wzrasta. 
Kopania Andrzej – Prez. MPK – to są normalne zobowiązania. Bankructwo nam 
nie grozi. 
Księgowa MPK – ma to również związek z fakturowanie dopłat otrzymywanych 
przez Spółkę od Gminy Opoczno.  
 
Bąkiewicz Zdzisława – Prez. ZGM -  przedstawiła sprawozdanie  finansowe 
spółki za 2013 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie i administrowanie 
wspólnotami mieszkaniowymi i prowadzenie prac remontowo budowlanych. 
Spółka otrzymuje przychody ze sprzedaży usług remontowo – budowlanych 
świadczonych na zewnątrz, z tytułu czynszu od lokali użytkowych, z tytułu 
mediów, z usług refakturowanych, ze sprzedaży energii cieplnej z własnych 
kotłowni, z tytułu administrowania, z tytułu czynszów od mieszkań 
lokatorskich. Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy za 2013 rok. 
Zobowiązania Spółki są krótkoterminowe i zmniejszają się. Zobowiązania 
długoterminowe nie występują.  ZGM na dzień 31 grudnia 2013r. zatrudniał            
39 osób. 
Komisja Budżetowa i Komisja Komunalna sprawozdania finansowe za 
2013 rok spółek: PGK, MPK i ZGM przyjęły do wiadomości. 
 
Dot. pkt. 9 m), n). 
Rek Barbara – dyr. SP w Ogonowicach – przedstawiła projekt uchwały                  
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn.”PWP – adaptacja                           
i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w SP                              
w Ogonowicach”.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Wartość projektu wynosi 763.582,34 zł, z czego 647.044,99zł pochodzi                     
z dotacji. Wkład gminy to 114.537,35zł.  
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Firkowski Bartłomiej – radny – co to jest OGS? 
Rek Barbara – dyr. SP w Ogonowicach – projekt dotyczy wyrównywania szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych Programu Kapitał Ludzki. 
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
       / za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
      / za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0/. 
 
Rek Barbara – dyr. SP w Ogonowicach – przedstawiła projekt uchwały                  
w sprawie: zatwierdzenia Porozumienia – umowy partnerskiej regulującej 
współpracę przy realizacji projektu pn.”PWP – Adaptacja i wdrożenie we 
współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii 
Krajowej  w Ogonowicach”. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Kądziela Rafał – radny – czy na lekcjach historii brane są pod uwagę tematy               
z naszego regionu?  
Rek Barbara – dyr. SP w Ogonowicach – tak, nasza szkoła jest im. Armii 
Krajowej. 
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
      / za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
     / za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/. 
 
Ad.pkt.3 
Dąbrowska Bożena – księgowa MDK – przedstawiła wykonanie budżetu za 
2013 rok w MDK. 
Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 8 do protokołu. 
Środki finansowe przekazane dla MDK w 2013r. to kwota 1.6400.000,00zł                
z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla: MDK, Stanica, Orkiestra, 
Świetlice wiejskie i KGW.  
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie MDK. 
      / za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie MDK. 
     / za – 3, przeciw – 2, wstrz. – 0/. 
 
Konecka Zofia – p.o. dyr. Biblioteki - przedstawiła wykonanie budżetu za 2013 
rok w Bibliotece. 
Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 8 do protokołu. 
Środki finansowe w formie dotacji to kwota 519.620,00zł. Dotacje otrzymujemy 
z Urzędu Gminy i  ze Starostwa Powiatowego. W ubiegłym roku Bibliotekę 
odwiedziło 55 tyś osób.  
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Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Biblioteki. 
      / za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Biblioteki. 
     / za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3/. 
 
Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum – przedstawił  wykonanie budżetu za 2013 
rok w Muzeum. 
Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 8 do protokołu. 
Środki finansowe w formie dotacji to kwota 480.380,00zł. W Muzeum były 
organizowane między innymi, imprezy okolicznościowe, warsztaty 
fotograficzne, promocja publikacji. Obecnie wymieniamy stolarkę okienną. 
Firkowski Bartłomiej – radny – czy będzie brany kredyt na wymianę stolarki 
okiennej. 
Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum – w ramach pożyczki będziemy 
modernizować kotłownię i wymienimy stolarkę okienną. 
Kądziela Rafał – radny – jaka będzie kotłownia? 
Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum – kotłownia będzie na ekogroszek lub 
pelet. 
Firkowski Bartłomiej – radny – opał powinien być ekologiczny bo Plac 
Kościuszki jest zagrożony.  
Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum – nie ma możliwości podciągnięcia 
ciepłociągu ZEC z Biblioteki do Muzeum ze względu na parametry ciśnieniowe. 
Kądziela Rafał – radny – tym tematem powinien się zająć Urząd Miejski , gdyż 
jest to temat strategiczny. 
Klimek Janusz – radny – wybór ogrzewania jest wyborem ekonomicznym. Pan 
dyrektor zaproponował najtańsze rozwiązanie. 
Róg Ewa – radna – w Urzędzie Miejskim wymieniono ogrzewanie na pelet, czy 
teraz jest ekonomiczne ogrzewanie? 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – obecnie ogrzewanie jest ekologiczne               
i ekonomiczne. Mamy również zapasowy kocioł na koks. 
Firkowski Bartłomiej – radny – pociągnięcie nitki ciepłociągu było już 
omawiane. Nitka ciepłociągu dawała tylko ciepło dla ZSS Nr 2, bank nie chciał, 
PSS też nie. 
Kacprzak Andrzej – radny – dyr. Muzeum nie będzie się zajmował ciepłem, 
inwestycjami zajmuje się gmina. Dyrektor to może mówić np. o wystawach 
jakie organizuje.   
Róg Ewa – radna – musimy szerzej patrzeć na problem sieci cieplnej, aby inni 
mieli możliwość podłączenia. 
Klimek Janusz – radny – wymiana pieca jest bardzo ważna, ale kaloryfery i rury 
są stare i też należy wymienić.     
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Muzeum. 
      / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Muzeum. 
     / za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/. 
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Adamczyk Grzegorz – p.o. dyr Krytej Pływalni w Opocznie – przedstawił 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.  
Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 8 do protokołu. 
Zakupiliśmy nefrytowe łóżko masujące za kwotę 7.600 zł. 
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Krytej 
Pływalni.    / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Krytej 
Pływalni.   / za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2/. 
Adamczyk Grzegorz – p.o. dyr Krytej Pływalni w Opocznie – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/340/10 RM w 
Opocznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie 
z obiektu Krytej Pływalni „ Opoczyńska Fala” w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                           
         / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                   
        / za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1/. 
 
Ad. pkt. 4 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Opoczno za 2013 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Firkowski Bartłomiej – radny – obligacje w kwocie 8 mln zł będą spłacane w 
następnych latach co obciąży następną Radę. Mamy nadwyżkę budżetową w 
kwocie 6 mln zł i żąda na piśmie na co zostały przeznaczone środki z nadwyżki 
budżetowej. Następna Rada będzie się borykać z długiem komunalnym. Jest to 
zła gospodarka finansowa. Następna Rada będzie musiała podnosić podatki aby 
spłacić długi. 
Informacja niewykorzystanych środków z lat ubiegłych  - 5.056.701,83zł  
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Bąk Barbara – Skarbnik – nierozdysponowana kwota 2mln zł, gdyż nie możemy 
tak sobie spłacić długu bo na to nie pozwalają wskaźniki. 
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy 
za 2013 rok.       / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2/. 
Komisja Budżetowa przyjęła do wiadomości wykonanie budżetu gminy              
za 2013 rok. 
 
Adn. pkt. 5 
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie: udzielenia dotacji dla OSP w Dzielnej. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                           
         / za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                   
        / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0/. 
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Bąk Barbara – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia 
pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Pożyczka długoterminowa z Woj. Fun. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Łodzi             
w wysokości 869.982,00zł na zadania inwestycyjne: termomodernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach, modernizacja kotłowni, przyłącza 
cieplnego, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją budynków D i E Urzędu 
Miejskiego, modernizacja kotłowni w Muzeum. 
Szczegielniak Alicja – radna – na ul. Krasickiego jest rów, była brana pożyczka 
czy jest już spłacona? 
Bąk Barbara – Skarbnik – pożyczka nie jest jeszcze spłacona. 
Róg Ewa – radna – rozbudowa sklepu w Karwicach? 
Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – kiedyś był tam sklep i tak zapisano             
w dokumentacji technicznej. Nie będzie sklepu tylko świetlica wiejska.  
Firkowski Bartłomiej – radny – wszystko jest wrzucone do jednego worka, 
świetlice, termomodernizacje. 
Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – czy na modernizację kotłowni                   
w Muzeum była dokumentacja? 
Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum – na modernizację kotłowni jest 
dokumentacja. 
Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości projekt uchwały.                                   
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                   
        / za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2/. 
 
Bąk Barbara – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia 
pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości projekt uchwały.                           
         / za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 4/. 
Komisja Budżetowa przyjęła do wiadomości projekt uchwały.                                   
        / za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 2/. 
Bąk Barbara – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Zadania w wydatkach majątkowych: 
- budowa przyłącza wodociągowego do Stanicy Harcerskiej w Miedznej 
Murowanej, 
-  rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w Karwicach, 
-  przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy 
Opoczno. 
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                           
         / za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 3/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                   
        / za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 1/. 
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Bąk Barbara – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian                  
w budżecie gminy Opoczno na rok 2014. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Najwięcej zmian jest w dziale oświata – na realizacje nauczania 
indywidualnego, awans nauczycieli, zasiłki zdrowotne. Zmiany dotyczą zadań 
inwestycyjnych – budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych, 
budowa pętli autobusowej, ciągów pieszych, parkingów na trasie CMK                     
w Opocznie.  
Figura Jadwiga – radna – miały być oszczędności, a tu funduje się ogrodzenia 
nieruchomości, umorzenia podatków. 
Czy są wykupione grunty pod nowy cmentarz? 
Bąk Barbara – Skarbnik – robimy wyceny i grunty są kupowane pod nowy 
cmentarz. 
Firkowski Bartłomiej – radny – teren na ul. Rolnej był już rozpatrywany pod 
cmentarz w roku 2000. W budżecie nie ma zabezpieczonych środków 
finansowych na ten cel. 
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa – teren pod cmentarz jest już 
przygotowany, część gruntów już wykupiliśmy. Są przepisy, które ten temat 
regulują. 
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                           
         / za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 4/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                   
        / za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 2/. 
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Klimek Janusz – radny – podwyższenie kwoty hipoteki na nieruchomościach 
gruntowych zabudowanych, na których znajduje się Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                              
i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu udzielenia PGK dofinansowania w 
formie pożyczki na realizacje projektu – gospodarka wodno – ściekowa. 
 Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                           
         / za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                   
        / za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2/. 
 
Lasota Jacenty – nacz, Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały                        
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta 
Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                           
         / za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                   
        / za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/. 
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Lasota Jacenty – nacz, Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały                        
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/138/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Klimek Janusz – radny – rozbudowa miasta jest również w kierunku Bukowca             
i nie można na tym terenie budować wiatraków. 
Róg Ewa – radna – w uchwale powinien być zapis, że na tym terenie nie można 
budować wiatraków. 
Kacprzak Andrzej – radny – na terenie naszej gminy nie ma miejsca na budowę 
wiatraków. W Urzędzie było spotkanie na ten temat i było powiedziane, że 
mieszkańcy nie chcą wiatraków . 
Firkowski Bartłomiej – radny – wnioskuje, aby z § 2 wykreślić pkt.1. 
Komisja Budżetowa wniosek przyjęła. / za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1/ 
 
Komisja Komunalna projekt uchwały przyjęła do wiadomości z zapisem  - 
na terenie Gminy Opoczno nie należy budować elektrowni wiatrowych. 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz                    
z przyjętym wnioskiem. / za -2, przeciw -0, wstrz. – 1/ 
 
Lasota Jacenty – nacz, Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały                        
w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrz. – 
Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Bukowiec Op. Sielec, Kraszków, 
Mroczków Gośc. Stużno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – proponuje, aby projekt uchwały przyjąć 
do wiadomości. Należy się zastanowić jaki przyjąć kierunek przy uchwalaniu 
wszystkich trzech uchwał. Studium powinno wskazać jakie są kierunki 
zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu. 
Komisja Komunalna projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                        
/ za -3, przeciw -0, wstrz. – 1/ 
 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały                        
w sprawie: zmiany statutu Gminy Opoczno.    
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Komisja Komunalna projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Komisja Budżetowa projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 
Firkowski Bartłomiej – radny – zgłosiłem projektu uchwał w sprawach: 
wdrażania programów ideologii gender, zmian statutu Rady Miejskiej                          
i ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka. 
Projekty uchwał znajdują się w załączniku nr 21 do protokołu. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – można mówić o wnioskach co do już 
przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie. 
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Figura Jadwiga – radna – OPS daje już becikowe. Należy doprecyzować jaka 
ma być zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. 
Firkowski Bartłomiej – radny – czy jest jakaś inicjatywa od radnej Figury co do 
pomocy rodzinie, czy radna pomogła w budowie mieszkań socjalnych. Chcemy 
chociaż minimalnie pomóc rodzinie. Co do wychowania dzieci to Rada również 
powinna się wypowiedzieć. 
Figura Jadwiga – radna – wypowiadałam się już na temat pomocy rodzinie czy 
budownictwie socjalnym. Radny również na co dzień pomaga mieszkańcom. 
Firkowski Bartłomiej – radny – płace są bardzo niskie i tworzą się patologie. 
Róg Ewa – radna – Komisja Komunalna miała posiedzenie wyjazdowe na temat 
budownictwa socjalnego. 
Baran Paweł – radny – prosi o informację jaka jest liczba urodzeń i zgonów              
w gminie. 
 
Ad.pkt. 6  Zapytania i wolne wnioski. 
Róg Ewa – radna – na cmentarzu przy ul. Moniuszki potrzebne są toy – toy. 
Na ul. Partyzantów w kierunku cmentarza należy zainstalować ławeczki. 
Szczepaniak Alicja – radna – w Opocznie brak szaletu. 
Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – szalet jest tylko należy dokładnie 
oznakować. 
Firkowski Bartłomiej – radny – prosi o zainstalowanie przystanku 
autobusowego przy ul. Kossaka / obok BAHUSA/. 
Figura Jadwiga – radna – prosi o interwencję w sprawie zanieczyszczeń przez 
psy. 
 
Wobec braku  pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła wspólne 
posiedzenie Komisji Budżetowej i Komunalnej. 
Czas trwania komisji 13.00 – 17.35  

Przewodnicząca Komisji                                                                               

      Komunalnej                                           Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

         Ewa Róg                                                                     Jadwiga Figura    

Protokołowała 

Marta Gonsiewska 
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