PROTOKÓŁ Nr 8/14
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 27 sierpnia 2014r.
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura – Przewodnicząca 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.
Przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia,
który komisja przyjęła: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2014r.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2014r.
z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt.1.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że protokoły
z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu były do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji w czerwcu.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji w lipcu.
Ad. pkt. 2
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Opoczno w I półroczu 2014r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.
Ad. pkt. 3.

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat
przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Poinformował, że wszystkie placówki oświatowe są przygotowane do nowego
roku szkolnego.
Figura Jadwiga – radna – czy jest już powołany dyr SP w Januszewicach?
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – na jutro jest zwołana Rada
Pedagogiczna w SP w Januszewicach.
Wijata Jerzy – radny – prosi , aby na sesję przygotować kserokopię decyzji
dot. oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Nr 5.
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Kacprzak Andrzej – radny – jakie są książki w SP Bielowicach, bo mamy
zatwierdzone książki dla naszych szkół, a w Bielowicach są inne.
Szczepaniak Alicja – radna – kier. GZOPO powiedziała, że oświetlenie awaryjne
w Przedszkolu Nr 5 jest wykonane z własnych funduszy.
Wijata Jerzy – radny – czy Państwowa Straż Pożarna odbierała wykonanie
oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Nr 5.
Komisja pozytywnie oceniła przygotowanie placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego.
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych i Ochrony Ludności – przedstawiła
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
W ramach Gminnego Programu realizowane są następujące zadania:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej, prowadzenie zajęć sportowych, wspomaganie
działalności stowarzyszeń i organizacji na rzecz rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – przedstawiła informację na
temat funkcjonowania świetlic wiejskich.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Środki funduszu sołeckiego przeznaczone na zakup opału w świetlicach
wiejskich w 2014r. stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja informację przyjęła do wiadomości.
Plaskota Janusz – kier. w Wydz. Oświaty – temat oświetlenia awaryjnego
w Przedszkolu Nr 5 wykonany do 31 marca 2014r. Pani dyrektor wysłała pismo
do Straży Pożarnej z prośbą o odbiór prac. Zapłacono z własnego budżetu.
Figura Jadwiga – radna – poinformowała, że Klub Radnych Prawicy przedstawił
projekt stanowiska wyrażające sprzeciw wobec propozycji wdrażania
programów ideologii gender.
Projekt stanowiska stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Komisja stanowisko przyjęła do wiadomości: za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 1.
/ Jeden z radnych nie głosował/.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
środków finansowych z Funduszu Spójności.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: diet dla
sołtysów Gminy Opoczno.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wijata Jerzy – radny – poinformował, ze Komisja Rolnictwa zgłosiła wniosek,
aby z § 3 wykreślić podpunkt 1 i 2.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Projekt uchwały wraz z objaśnieniem stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Poinformowała, że realizowane zadania w wydatkach bieżących przy udziale
środków unijnych to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci
i młodzieży, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja
walorów turystycznych gminy Opoczno.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały. / jedna osoba nie głosowała/.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
W planie zadań inwestycyjnych jest zwiększenie środków finansowych na
budowę pętli autobusowej, ciągów pieszych, parkingów przy budowanej stacji
na CMK. Z zadań oświatowych to wykonanie monitoringu SP w Sielcu,
ogrodzenie placu zabaw przy SP w Dzielnej.
Figura Jadwiga – radna – należy zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na
poszerzenie cmentarza przy ul. Granicznej.
Kądziela Rafał – radny – powinniśmy zagospodarować cmentarz wojenny przy
ul. Granicznej. Firma, która miała modernizować zalew w Opocznie wycofała
się z realizacji inwestycji i co dalej?
Bąk Barbara – Skarbnik – umowa będzie podpisana z kolejną firmą.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie - przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Informacja o cenach wody w sąsiednich miastach stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Podwyżka jest poniżej planowanej inflacji. Podejmujemy działania, aby
mieszkańcy podłączali się do sieci kanalizacyjnej. OPTEX na bieżąco płaci
faktury, ale nie płaci zaległości. Kanały przesyłowe są wybudowane przez
OPTEX, twierdzą, ze maja do nich prawo i dlatego nie chcą płacić zaległych
faktur. OPTEX skierował sprawę do Sądu o bezprawne korzystanie przez PGK
z kanałów przesyłowych. Temat jest niewyjaśniony od kilku lat.
Kądziela Rafał – radny – czy rozmowy z PKG są merytoryczne, czy Prezes
OPTEX straszy, że zwolni ludzi z pracy?
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Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie – w rozmowach uczestniczy Burmistrz
i Prezes OPTEX, ja nie uczestniczę. Nie mają wyroku Sądu, że bezprawnie
korzystamy z kanałów. Widać, że kondycja finansowa firmy poprawia się.
OPTEX ma ponad 1 mln zł zaległości wobec PGK.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Figura Jadwiga – Przew. Komisji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 8 do protokołu.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie.
Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 5 do protokołu.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Wijata Jerzy – radny – ten temat należy dokładnie wyjaśnić. Jest pytanie, czy to
Rada powinna podejmować taką uchwałę – zatwierdzać Regulamin
Organizacyjny.
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza - przedstawił projekt uchwały
w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Opoczno.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – poinformował, że wpłynęły skargi:
Pani Krystyny Zięby z dnia 2 lipca 2014r. Pana Andrzeja Gapysa z dnia 4 lipca
2014r. skargi mieszkańców budynku przy ul. Norwida 4 w Opocznie.
Skargi znajdują się w załączniku nr 16 do protokołu.
Komisja skargi przyjęła do wiadomości.
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza
przedstawił projekt uchwały
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.
Ad.pkt. 4.
Figura Jadwiga – radna – poinformowała, że radni otrzymali analizę wniosku
w sprawie podziału Gminy Opoczno na gminę miejską i wiejską.
Analiza stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek
o modernizację ul. Leśnej oraz innych ulic w Opocznie pominiętych w planie
inwestycyjnym.
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Radna Jadwiga Figura prosi, aby udzielić pomocy w znalezieniu mieszkania dla
uchodźców z Ukrainy – małżeństwo z 12 letnim dzieckiem.
Radna Jadwiga Figura wnosi o nieumarzanie podatków.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – sytuacja finansowa gminy nie jest dobra,
ale Burmistrz bezpodstawnie nie umarza podatków.
Szczepaniak Alicja – radna – na jednej z sesji Rady był dyr. Szpitala i mówił,
że w Szpitalu jest dobrze.
Kądziela Rafał – radny – Szpital w Opocznie od wielu lat nie ma dobrej opinii.
Wobec braku pytań Przewodnicząca obrad podziękowała i zakończyła
posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji 13.00 – 15.10
Protokołowała
M.Gonsiewska

Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Figura
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