
PROTOKÓŁ NR 7/14 
z posiedzenia  

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
w dniu 1 lipca 2014r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1do protokołu.  

 
Przewodnicząca komisji przedstawiła, a komisja przyjęła porządek obrad głosami                    
za – 3, przeciw – 0, wstrz. - 0. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Efekty działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w gminie.  
2. Wykorzystanie środków unijnych przez gminę.  
3. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Adn. 1.  

Efekty działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w gminie.  
 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
informację / załącznik nr 2 do protokołu /.  
Mamy przedsiębiorstwa przede wszystkim rodzinne. W tym roku rozwinęliśmy 
działania, aby powstały nowe podmioty gospodarcze. Skupiliśmy się, aby były ulgi 
podatkowe. Podejmowane są uchwały, aby powstawały nowe miejsca pracy.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Rewitalizacja - jest nowa osoba zatrudniona                   
w Urzędzie,  aby pozyskiwać inwestorów. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Zadanie 
rewitalizacji to duże zadanie inwestycyjne. Wskaźnik jest osiągany, bo jedne podmioty 
gospodarcze są likwidowane, ale powstają drugie.  
Jerzy Wijata – Zastępca Przewodniczącej – W innych Gminach faktycznie zostało 
osiągnięte wiele, ale u nas mniej. Podejmowaliśmy uchwały dotyczące ulg, ale to 
pozorna pomoc. Jeżeli przedsiębiorca stworzy miejsca pracy to ulga jest minimalna. 
Jeśli podejmie inwestycję w budynki i budowle to otrzyma minimalną pomoc. Jeśli 
zainwestuje w park maszynowy to ulgi nie będzie. To tylko będzie podatek od 
budynków dla Gminy. Przedsiębiorca budynek wybuduje raz, a park maszynowy musi 
ciągle modernizować. PGK wygrało przetarg na odbiór odpadów w Gminie za większe 
pieniądze, bo muszą płacić podatek od nieruchomości do Gminy.  
Andrzej Kacprzak – radny – Wysypisko odpadów zostało wybudowane przez Gminę.  
Jerzy Wijata – Zastępca Przewodniczącej – Firma została obciążona podatkiem dla 
Gminy i automatycznie wzrastają koszty dla mieszkańców. Podejmujemy uchwały, 
które wcale nie pomagają przedsiębiorcom.  
Alicja Szczepaniak – radna – Dlaczego przedsiębiorcy zakładają firmy, ale nie                
w  Opocznie, a w Piotrkowie, w Tomaszowie? Dużo osób jest bezrobotnych i korzysta 
z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Jest duże bezrobocie, młodzież wyjeżdża                     
z Opoczna. 
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Andrzej Kacprzak – radny – Do OPS chodzą też ludzie, którzy nie powinni korzystać 
z pomocy. Przedsiębiorczość – to zaczyna się od szkoły.  
Jerzy Wijata – Zastępca Przewodniczącej – Jeżeli przedsiębiorca zainwestuje w park 
maszynowy to nie otrzyma ulgi.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Jest zatrudniona nowa osoba – czy coś robi,            
aby pozyskać inwestorów? Czy Wspólnoty Mieszkaniowe mogą otrzymać środki                  
z programu rewitalizacji? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Nikt nie 
będzie składał deklaracji, że będzie pomoc dla Wspólnot ze środków rewitalizacji. 
Rewitalizacja ma przywrócić wygląd starych kamienic w rynku.  
Jerzy Wijata – Zastępca Przewodniczącej – Pojawiły się informacje, że mieszkańcy 
wsi otrzymają ankiety dotyczące Strategii Gminy. Sołtysom przekazaliśmy instrukcję, 
jak wypełnić te ankiety. Chcemy sprawdzić, jakie są oczekiwania środowiska 
wiejskiego co do rozwoju Gminy. Ankietę skierujemy również do przedsiębiorców,              
z zapytaniem dlaczego są poza Opocznem. 
Rafał Kądziela – radny – Jaką wiedzę chcecie pozyskać poprzez ankietę? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Chcemy się 
dowiedzieć, jaką mieszkańcy wsi widzą perspektywę rozwoju, czy ich dzieci chcą 
pozostać na wsi, czy wolą wyjechać do miasta. 
Andrzej Kacprzak – radny – Pytania z ankiety też trzeba umieć odczytać.  
Jerzy Wijata – Zastępca Przewodniczącej – W Strategii Woj. Łódzkiego jest zapisane 
Zagłębie Ceramiczno-Budowlane. Czy Opoczno będzie miało jakąś koncepcję na to? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Ważne są 
nie tylko podatki dla przedsiębiorców, ale wiele ogniw. Klaster ceramiczno-
budowlany to jeden z elementów.  
Andrzej Kacprzak – radny – Rada powinna być konsekwentna przy uchwalaniu 
podatków.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Są tu podejmowane różne ciekawe 
wątki.  
Jeśli chodzi o ulgi podatkowe – Burmistrz i Rada kształtują tę politykę. 
Przedsiębiorców też nie można ze wszystkiego zwolnić.  
Ostatnio jest wiele pozytywnych aspektów, jakie dzieją się na terenie Gminy. 
Podstawą jest infrastruktura, jaka jest tworzona na terenie Gminy.  
Ankieta może coś pomoże, ale ludzie będą odpływać zarówno ze wsi, jak i z miasta.  
Burmistrz jest atakowany, że nie pozyskuje inwestorów. Niektórzy radni stawiają mu 
zarzuty o grunty, które są pod Zakładem Nr 6. Będą odszkodowania, ale powstał 
Zakład Nr 6.  
Andrzej Kacprzak – radny – Nasza Gmina jest specyficzna. Radni też powinni być 
konsekwentni.  
Rafał Kądziela – radny – Pozyskać inwestora to wielka sztuka. Niektóre nasze 
inwestycje są nietrafione np. budynek w Kraśnicy jest za duży. W Karwicach też 
mamy ogromny budynek, który musimy utrzymać.  
Młodzi ludzie wyjeżdżają do większych miast. Mówimy tylko o tym, ale nie ma 
Strategii.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – W pracach nad Strategią powinni brać 
czynny udział radni z Komisji Budżetowej.  
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Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Była Komisja do spraw Rewitalizacji i do czego 
doszliśmy?  
Jerzy Wijata – Zastępca Przewodniczącej – Burmistrz wydał Zarządzenie i powołano 
Zespół do spraw Strategii. Można było poinformować radnych, aby uczestniczyli                 
w pracach Zespołu.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Z materiałów wynika, że dużo robi się na wsi,             
a nie w mieście. 
Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – Należy tworzyć dobry 
klimat. Pan zatrudniony jako doradca Burmistrza jeździ z Burmistrzem na różne 
spotkania. Prace przy budowie przystanku CMK rozpoczęły się, ale są trudności                
w województwie. Przedsiębiorcy też patrzą na działalność Rady i na panującą 
atmosferę. Ciągle jest tylko nagonka na Burmistrza, a nie ma współpracy.  
Jerzy Wijata – Zastępca Przewodniczącej – Pan Kądziela pytał na sesji o ZSS Nr 1              
i półtorej godziny miały miejsce niepotrzebne wywody. Można było sprawę 
wytłumaczyć w kilku zdaniach.  
Rafał Kądziela – radny – Pisałem pisma w tej sprawie, ale nie otrzymałem konkretnej 
odpowiedzi. Dyrektor mógł się również wypowiedzieć na Komisji, ale wcale nie 
przychodzi na posiedzenia Komisji.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Strategię 
uchwala Rada Miejska. Radni mogą pracować w Zespole do spraw Strategii.  
Jerzy Wijata – Zastępca Przewodniczącej – Radni powinni pracować przy Strategii.  
Rafał Kądziela – radny – Przy pracach nad Strategią będą ciekawe spostrzeżenia.  
Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – Opracowanie Strategii 
Burmistrz powierzył Zespołowi i do niego można zgłaszać uwagi. W Strategii można 
zapisać ważne sprawy. Przed uchwaleniem Strategii wszyscy zapoznają się z jej 
projektem. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Radni 
decydują, co będzie zapisane w Strategii. Strategia będzie określać główne kierunki.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Na teren miasta również trzeba dotrzeć 
z ankietami.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Do 
Wspólnot chcemy dotrzeć z ankietami.  
Budynek w Kraśnicy powstał po konsultacjach Burmistrza z tamtym społeczeństwem. 
Obecnie nie można prowadzić tam działalności dochodowej, ale po upływie 5 lat 
będzie już inna sytuacja.  
 
Materiał z Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – stanowi załącznik nr 3. 
do protokołu. 
 
Adn. 2.  

Wykorzystanie środków unijnych przez gminę.  
 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Dlaczego ogrodzenie szkoły jest w planie, a nie 
buduje się chodnika na ul. Armii Ludowej? Był wniosek Komisji Budżetowej w tej 
sprawie.  
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Jerzy Wijata – Zastępca Przewodniczącej – Zadaniem Komisji było wskazać źródło 
finansowania budowy chodnika na A. Ludowej, ale nikt z radnych tego nie zrobił. 
Budowa ogrodzenia nie jest bardzo ważnym wydatkiem – inwestycją.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
Pozyskujemy środki nie tylko na wieś. Staramy się pozyskać środki skąd tylko można.  
 
 
Adn. 3. 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Zgłaszam wniosek, aby patrole Policji 
kontrolowały place zabaw na terenie Opoczna po godz. 22.00, gdyż cisza nocna 
jest zakłócana przez głośno zachowującą się młodzież.  
 
 
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji  zakończono posiedzenie.  
 
Godz. rozpoczęcia posiedzenia 8.00, godz. zakończenia posiedzenia 10.00 

 
 
 
 
 

                                      Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała                                                    Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,                         

Handlu i Usług  
            
Marta Gonsiewska                                                                        Jadwiga Figura  
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