PROTOKÓŁ Nr 9/14
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 29 września 2014r.
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 – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku
publicznego za 2013 rok., realizujących zadania zlecone przez gminę.
2. DNI OPOCZNA – analiza wydatków.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
4. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1
Krzysztofik Ewa – Kier. Zesp. ds. Opieki Społ. Ochrony Ludności przedstawiła informację – analiza sprawozdań
finansowych wybranych
instytucji pożytku publicznego za 2013 rok, realizujących zadania zlecone przez
Gminę Opoczno.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W roku 2013 dotacje na realizację zadań zleconych przez Gminę Opoczno
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w ramach podpisanych umów potrzymały:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na organizację siedmiodniowego
wypoczynku letniego dla grupy 35 dzieci pochodzących z rodzin
dotkniętych problemem uzależnień, z terenu gminy Opoczno. Dzieci
wypoczywały w Zakopanem. Kwalifikowaniem dzieci biorących udział w
wypoczynku letnim zajął się OPS w Opocznie.
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej na realizację zadania – wspieranie
bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych,
socjoterapeutycznych i środowiskowych z rodzin dysfunkcyjnych.
Wspieranie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego w rejonie
placu Kilińskiego poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieci
z rodzin patologicznych.
3. Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja w Opocznie na organizację
dziesięciodniowego wypoczynku letniego dla grupy 40 dzieci z rodzin
patologicznych.
4. Fundacja OSTOJA na wspieranie bieżącej działalności świetlic
opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci pochodzących rodzin
dysfunkcyjnych zlokalizowanych w rejonie Parafii Podwyższenia Krzyża
w Opocznie.
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5. Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA w Opocznie na
wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zlokalizowanych w rejonie
ZSS Nr 3 w Opocznie. Dzieci maja zapewnioną fachową pomoc
dydaktyczno – terapeutyczną oraz posiłek.
6. Stowarzyszenie OPOKA na realizację programu reintegracji społecznej
osób uzależnionych. Zatrudnieni są pedagodzy, terapeuci, radca prawny.
Celem stowarzyszenia jest szerzenie informacji o chorobie alkoholowej,
o możliwości leczenia osób uzależnionych, przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie oraz propagowanie trzeźwego stylu życia. Organizowane
są warsztaty profilaktyczne w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Opoczno.
7. Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania pn. Prowadzenie
zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym promującym trzeźwy
i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego skierowanego do dzieci
i młodzieży z terenu gminy Opoczno, realizującej obowiązek szkolny.
8. Miejski Dom Kultury w Opocznie otrzymał dofinansowanie na
organizację półkolonii letnich dla grupy 60 dzieci w wieku 8 – 13 lat.
9. Fundacja Uśmiech Dziecka otrzymała środki finansowe na realizację
zadania pn. nieodpłatna opieka społeczna i rehabilitacja dzieci
i młodzieży od 0 do 24 roku życia. W ramach zadania była prowadzona
ciągła i kompleksowa rehabilitacja 41 dzieci niepełnosprawnych przez
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.
10.Klub Amazonek OKA na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla
30 „ Amazonek” z terenu gminy Opoczno w Ośrodku Rehabilitacyjnym
w Sarbinowie Morskim.
Dębowska Zofia – Fundacja Uśmiech Dziecka – poinformowała, że w roku
2013 przyjęto 13 dzieci do lat 14. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w
ośrodku rehabilitacyjnym przy Pl. Kościuszki 15A w Opocznie. Nowa baza
lokalowa jest dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego. Mamy dobry sprzęt
rehabilitacyjny. Dzięki rehabilitacji 5 dzieci podjęło studia. Raz do roku robimy
imprezę mikołajkową dla dzieci niepełnosprawnych.
Fatel Krystyna – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – w roku 2013
zorganizowaliśmy wycieczkę 4 dniową w okolice Kurnika, Poznania,
Zakopanego. Środki finansowe, jakie otrzymujemy z Urzędu Miejskiego są
przeznaczone tylko dla dzieci, a opiekunowie pracują za darmo.
Miros Krzysztof – OPOKA – realizujemy zadania z programu reintegracji
społecznej osób uzależnionych, działania edukacyjne, szkoleniowe, poradnictwo
terapeutyczne. Organizujemy spotkania integracyjne z rodzinami osób
uzależnionych. Współpracujemy z Prokuraturą, Sądem Rodzinnym.
Zapewniamy pomoc psychoterapeutów, psychologów. W szkołach
organizowane są prelekcje, konkursy – życie bez nałogów. Kierujemy osoby na
leczenie odwykowe i motywujemy uczestników do zachowania abstynencji.
Organizujemy również zabawy sylwestrowe dla rodzin. Jest to bardzo trudna
praca, ale przynosi efekty.
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Wijata Jerzy – radny – pyta Panią Dębowską skąd mają środki finansowe na
działalność.
Dębowska Zofia – Fundacja Uśmiech Dziecka – mamy środki z podatku 1% od
mieszkańców i środki z Urzędu Miejskiego. Dzieci niepełnosprawne są
rehabilitowane w dobrych warunkach i mogą się również uczyć.
Figura Jadwiga – radna – jakie dzieci korzystają ze Świetlicy Ostoja a jakie
z Szansy?
Krzysztofik Ewa – Kier. Zesp. ds. Opieki Społ. Ochrony Ludności – OSTOJA
jest to świetlica środowiskowa – opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych zlokalizowanych w rejonie Parafii
Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie, poprzez organizację czasu wolnego,
pomoc w odrabianiu lekcji oraz dożywianie dzieci.
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA – kierowane są dzieci
i młodzież z rejonu ZSS Nr 3 w Opocznie. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mają
zapewnioną opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego i zapewnienie
jednego posiłku.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – Świetlica SZANSA ma siedzibę
w ZSS Nr 3 w Opocznie i tam funkcjonuje.
Ad. pkt. 2
Figura Jadwiga – Przew. Komisji – poinformowała, że radni otrzymali
informację na temat organizacji Dni Opoczna 2014.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wijata Jerzy – radny – za tą kwotę, która była przeznaczona na organizację Dni
Opoczna to uważam, że impreza była udana i są pozytywne opinie
mieszkańców. Gmina za te pieniądze wzorowo wywiązała się z tematu.
Figura Jadwiga – Przew. Komisji – program Dni Opoczna był bardzo bogaty
i dla wszystkich mieszkańców na miarę wydanych środków finansowych.
Ad. pkt. 3.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat
dożywiania dzieci i młodzieży.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
W celu realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojewoda
Łódzki przekazuje Gminie Opoczno dotację celową na w/w zadanie. Dotacja
jest przyznawana na wniosek Gminy, zawiera kalkulację kosztów sporządzoną
przez OPS w Opocznie. Gmina jest zobowiązana zapewnić udział środków
własnych nie mniej jak 31,47% kosztu realizacji programu. Na koszt
wytworzenia posiłku składają się: wsad do kotła – 3 zł, koszty związane
z przygotowaniem i wydawaniem posiłków – 0.60zł, wynagrodzenie
pracowników kuchni – 2zł. Na podstawie porozumienia dyrektorów
i Burmistrza ustalono, że opłata wnoszona przez uczniów nie korzystających
z dofinansowania OPS oraz wartość posiłku uczniów objętych programem
dożywiania wynosi 3 zł – tzw. wsad do kotła. Napływają do nas sygnały, że
koszty przygotowania posiłków wzrastają i musimy to obecnie przeanalizować.
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Figura Jadwiga – radna – są rozbieżności w przygotowaniu posiłków w różnych
szkołach. Różne są dla personelu i dla uczniów.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty – obecnie ceny weryfikujemy.
Wijata Jerzy – radny – ideą dożywiania było, aby dzieci otrzymały ciepły
posiłek.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty – pracownik powinien pokrywać cały
koszt posiłku. Osoby z zewnątrz nie powinny wchodzić na stołówkę szkolną,
gdyż jest tylko dla uczniów.
Kacprzak Andrzej – radny – nie wiemy jakie są obiady i dlatego te różnice
w cenach.
Wijata Jerzy – radny – może zróbmy jedna stołówkę i będą jednakowe koszty.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty - problem jest tylko tam, gdzie obiady
są przygotowywane.
Kacprzak Andrzej – radny – każde dziecko w szkole powinno zjeść ciepły
posiłek.
Wijata Jerzy – radny – szkoła w Dzielnej ma dostawcę z Mroczkowa i są
zadowoleni z obiadów.
Ad. pkt. 4

Zapytania i wolne wnioski.

Figura Jadwiga – radna – do Komisji Budżetowej nie wpłynęły wnioski
dotyczące budżetu na 2015 rok. Radny Bartłomiej Firkowski zgłaszał
realizację ul. A. Ludowej i prosi obecnie o głosowanie.
Kacprzak Andrzej – radny – radni powinni przyjąć pewną procedurę
procedowania.
Kądziela Rafał – radny – administracja Burmistrza jest od tego, aby podjąć
zadania, a nie przesyłać je do Rady Miejskiej. Należy przyjąć pewien kierunek
działania bo obecnie jest chaos. W mieście brakuje chodników, nie wszystkie
ulice są zrobione jak np. ul. Graniczna.
Wijata Jerzy – radny – projekt budżetu przygotowuje Burmistrz.
Komisja jednogłośnie za – 5 przyjęła wniosek, aby wszystkie
ulice i chodniki w Opocznie pominięte w planie inwestycyjnym umieścić
do realizacji w planie budżetu na rok 2015.
Radny Rafał Kądziela zgłosił wniosek, aby wszystkie sesje Rady Miejskiej
odbywały się na terenie Opoczna. Dopuszcza się jednak organizację sesji RM
poza terenem Opoczna w sytuacjach wyjątkowych.
Kądziela Rafał – radny – MDK nie dysponuje żadnym sprzętem nagłaśniającym.
Prosi o decyzję ZUS w temacie ZSS Nr 1 w Opocznie. Czy w Sądzie w Piotrkowie
odbyła się już sprawa.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty – była już sprawa w Sądzie, ale nie
wiem jaka jest decyzja.
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Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – jest problem z nagłośnieniem bo nie ma
stałego pomieszczenia na sesję.
Kądziela Rafał – radny – na PATIO nie powinno być płytek na podłodze tylko
wykładzina.
Wobec braku pytań Wiceprzewodniczący podziękował i zakończył posiedzenie
komisji.
Czas trwania komisji 14.00 – 15.30
Protokołowała

Wiceprzewodniczący Komisji

M.Gonsiewska

Jerzy Wijata
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