
                                     PROTOKÓŁ  Nr 1/15 

Ze  posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu   i Usług           
w dniu  27 stycznia  2015r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura  Przewodnicząca  Komisji 
Budżetowej.                                                                                                                                   
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji. 
Przewodnicząca  komisji  przedstawiła proponowany porządek. 

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

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2014r. 
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2014 rok. 
3. Sprawozdanie z prac komisji  za 2014 rok. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że protokół z posiedzenia  komisji              
w grudniu był do wglądu w Biurze Rady.                                                               
Komisja Budżetowa głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1, przyjęła 
protokół  z posiedzenia komisji  w grudniu 2014r. 
Ad. pkt. 2 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Jadwiga Figura poinformowała, że radni 
otrzymali informację na temat wydatków Rady Miejskiej w Opocznie za 2014 
rok.  
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
           Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 3 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Jadwiga Figura przedstawiła 
sprawozdanie z prac komisji za 2014 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 4.           Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
 
Jaciubek Robert – Straż Miejska – przedstawił informację z realizacji zadań 
przez Straż Miejską. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego 
wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. W Straży Miejskiej pracuje             
8 osób, w tym 7 strażników i komendant. Do pełnej obsady brakuje 7 osób. 
Strażnicy pracują w systemie dwuzmianowym, w patrolach pieszych                          
i zmotoryzowanych. 

1 
 



 
Figura Jadwiga – radna – na terenie miasta jest dużo bezpańskich psów,                    
są również osoby bezdomne. 
Jaciubek Robert – Straż Miejska – wyłapywaniem bezpańskich psów zajmuje 
się Wydział Gospodarki Komunalnej, jest również schronisko dla bezdomnych 
zwierząt. Problem jest coraz większy i bezdomnych zwierząt przybywa.                   
W schronisku nie ma już miejsca.  
Co do bezdomnych osób to w  większości nie chcą pomocy, wybrały taki styl 
życia. Współpracujemy z OPS i osoby bezdomne są przewożone do schroniska 
w Stąporkowie. 
Turek Wiesław – radny – z przyczyn technicznych nie wszystkie kamery 
monitorujące miasto są czynne. Jest to niepokojące bo monitoring miał być 
pomocny dla Straży Miejskiej. 
Jaciubek Robert – Straż Miejska – jest podgląd przez 6 kamer – Pl. Strażacki,   
ul. Janasa, Pl. Zamkowy i to do godz. 15.00. Na ul. Biernackiego też była 
kamera ale jest popsuta. 
Badura Dariusz – informatyk – monitoring obok MDK został założony w roku 
2009. W ubiegłym roku kamera została spalona w czasie burzy. Koszt reperacji 
to kwota 4 tyś zł. Na bieżąco monitoring jest rejestrowany. Koszt zakupu 
kamery obrotowej to suma około 3 – 4 tyś zł. 
Zięba Anna – za –ca Burmistrza – musi być informacja od Straży Miejskiej,              
że jest potrzeba zakupu kamery do monitoringu. 
Straż Miejska zgłosi wniosek do Burmistrza o zakup kamery. 
         Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację na temat 
przebiegu akcji zimowej prowadzonej na drogach gminnych w sezonie 
2014/2015. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Na terenie gminy Opoczno akcja zimowa prowadzona jest przez czterech 
zarządców – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, Rejon Dróg w Opocznie, 
Rejon Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych. 
Na drogach gminnych akcja zimowa prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo – Mostowych w Piotrkowie Tryb. wyłonione w drodze 
przetargu. Prace związane z odśnieżaniem na chodnikach usytuowanych przy 
nieruchomościach komunalnych wykonywane są przez pracowników 
interwencyjnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Opocznie. 
Koszt prowadzenia akcji zimowej na drogach gminnych na dzień 31 grudnia 
2014r. wyniósł 65.820.53 zł. 
Figura Jadwiga – radna – chodniki na ul. Piotrkowskiej przy prywatnych 
posesjach nie są posypane piaskiem. 
Turek Wiesław – radny – dlaczego przetarg na odśnieżanie gminy przegrał 
PGK?  
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – PGK przedstawiło ceny podobne 
jak w ubiegłym roku, a Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych                    
z Piotrkowa Tryb. przedstawiło niższe ceny na odśnieżanie dróg gminnych. 
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Zięba Anna – za –ca Burmistrza – było spotkanie Burmistrza, Nacz. Miązka                 
i Pani Popińskiej, aby Rada podjęła uchwałę w sprawie powierzenia zadania 
odśnieżania gminy dla PGK. 
Turek Wiesław – radny – można podjąć taką uchwałę przy modernizacji 
targowiska. 
Zięba Anna – za –ca Burmistrza – przy modernizacji targowiska nie można 
zastosować tego przepisu. 
Grabski Krzysztof – radny – jakie są wpływy z targowiska? 
Bąk Barbara – Skarbnik – jest około 200 tyś zł z opłat targowych. 
Turek Wiesław – radny – prosi o przygotowanie analizy, jakie są wpływy i koszty 
utrzymania targowisk miejskich w Opocznie. 
Zięba Anna – za –ca Burmistrza – w projekcie budżetu są środki finansowe na 
wykonanie zadaszenia targowiska przy ul. Piotrkowskiej. Były rozmowy                      
z kupcami na ten temat. Kupcy wyremontują swoje pawilony tak jak jest 
zaproponowane w projekcie, a gmina wykona przyłącza energetyczne, 
sanitarne, zadaszenie i ciągi piesze. Jest to indywidualne porozumienie na 
piśmie z każdym kupcem. 
Turek Wiesław – radny – najpewniej jak kupcy wpłacą pieniądze na konto 
gminy i wtedy można rozpocząć modernizację. 
Zięba Anna – za –ca Burmistrza – jeśli właściciel pawilonu nie wywiąże się to 
gmina przejmie jego pawilon. 
Wojciechowski Zdzisław – radny – targowisko jest potrzebne, ale należy 
najpierw opracować koncepcję zagospodarowania, aby powstało centrum 
kupiectwa. Należy umiejscowić pawilony i wydzielić w nich boksy do 
handlowania. Tacy kupcy byliby konkurencyjni dla sklepów wielko 
powierzchniowych. 
Turek Wiesław – radny – temat targowiska należy rozwiązać kompleksowo. 
Wojciechowski Zdzisław – radny – w ubiegłym roku był inwestor z Warszawy               
i miał pomysł, ale temat nie został zakończony. 
Grabski Krzysztof – radny – tu chodzi o wygląd targowiska. 
Zięba Anna – za –ca Burmistrza – w prowizorium budżetowym jest zapisane             
40 tyś zł na modernizację targowiska. Jest podpisane indywidualne 
porozumienie z kupcami. Proponuje podjąć budżet tak jak jest przedstawiony. 
Ustalono, że do 31 stycznia 2015r. kupcy otrzymają projekt modernizacji 
targowiska. 
Wojciechowski Zdzisław – radny – temat targowisk toczy się już kilka lat. 
Starus Ryszard – radny – kupcy powinni wpłacić pieniądze do gminy i dopiero 
wykonać projekt techniczny. 
       Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu 
Opoczyńskiego. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
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 Z dochodów własnych gminy Opoczno przekazuje się dla Samorządu Powiatu 
Opoczyńskiego środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania 
pn.” Świadczenie dla mieszkańców gminy Opoczno bezpłatnych porad 
prawnych i terapeutycznych w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, realizowanych przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie: określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty 
dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”                       
w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Ustala się kwotę w wysokości 40 zł brutto miesięcznie na jednego uczestnika 
zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz jednego pracownika CIS. 
Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie gminy Opoczno na 2015 
rok. 
Figura Jadwiga – radna –  czy dotacja dla CIS wzrosła? Czy CIS przedstawił 
kalkulację? 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – CIS miał przedłożyć kalkulacje 
do 31 stycznia 2015r. W ubiegłym roku na jednego uczestnika była kwota 35 zł 
a obecnie jest planowana 40 zł. 
Figura Jadwiga – radna – prace ludzi z CIS widać na terenie miasta. 
Stępień Jan – radny – można zgłosić wniosek do Posła, aby pracownicy                     
CIS mogli mieć zasiłki z ZUS. 
Turek Wiesław – radny – stawkę pomocy dla CIS można zwiększyć w ciągu roku. 
Zięba Anna – za –ca Burmistrza – do gminy wpłynął wniosek CIS na piśmie, jest 
to na bieżące funkcjonowanie CIS – u. 
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. / Radny Wiesław Turek nie brał udziału w głosowaniu /. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
nabycia do zasobów mienia komunalnego spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego w Opocznie przy ul. Partyzantów 39A m 63. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały                           
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Opoczno na 
lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
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Celem opracowania Programu Ochrony  Środowiska jest określenie rodzaju, 
stopnia oraz zasięgu przestrzennego zmian środowiska. 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej, położonego wzdłuż drogi 
wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 455. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
Celem przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla analizowanego obszaru jest przeznaczenie terenów 
użytkowanych rolniczo pod zabudowę zagrodową z rozważeniem możliwości 
wyznaczenia terenów użytkowanych rolniczo pod zabudowę zagrodową                     
z rozważeniem możliwości wyznaczenia terenów z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową i usługową. Ze względu na wyczerpujące się 
możliwości realizacji zabudowy wzdłuż drogi powiatowej nr 3108E, 
uzasadnione staje się uruchomienie nowych terenów pod zabudowę, co 
uzasadnia przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru. Przeprowadzono 
ocenę zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno. 
Przedmiotowy obszar zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno preferowany jest  do 
zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej usługowej. 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 
2020. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
Przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej ma na celu poprawę jakości 
środowiska, za priorytet wskazując ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
poprzez wzrost efektywności energetycznej oraz wytwarzanie  i użytkowanie 
energii opartej na źródłach odnawialnych. Zadania przewidziane planem 
obejmują działania inwestycyjne dotyczące rozbudowy, przebudowy czy 
modernizacji istniejącej infrastruktury, jak również działania nie inwestycyjne, 
w tym promowanie energii odnawialnej. 
Opracowano harmonogram działań wraz z określeniem organów 
odpowiedzialnych za ich realizację. 
Realizowane zadania to: 
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- poprawa infrastruktury transportowej poprzez modernizację nawierzchni dróg 
lokalnych, rozbudowę ścieżek rowerowych, zakup niskoemisyjnych środków 
transportu wiejskiego.  
- modernizację lokalnej infrastruktury  ciepłowniczej, w tym budowę układu   
kogeneracyjnego. 
- modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego. 
-budowę oraz przyłączenie instalacji odnawialnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznych. 
- termomodernizację budynków komunalnych oraz nie komunalnych. 
- wymiana sprzętu oraz oświetlenia na energooszczędne. 
- kampanie promocyjne i edukacyjne. 
W planie jest budowa ronda – skrzyżowanie ul. Biernackiego i ul. Partyzantów. 
Budowa ronda ul. Perzyńskiego – ul. Inowłodzka- ul. Biernackiego. 
Termomodernizacja budynków komunalnych, SP w Sielcu, OSP w Kruszewcu. 
Turek Wiesław – radny – Studium dotyczy całej gminy i będzie sprzeczne                     
z planem gospodarki niskoemisyjnej. 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 – 2029. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2015 – 2029 ze 
względu na konieczność wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą 
„Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK – aport”. PGK realizuje zadanie 
inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji Gminy Opoczno. 
Gmina poprzez wniesienie aportu w formie pieniężnej pokrywa w części udział 
środków własnych w realizacji inwestycji. 
Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów               
i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany o kwotę 
planowanych w danym roku spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji. 
Planowane zadłużenie na koniec 2015 roku zostanie spłacone do końca 2022 
roku. Wskaźnik zadłużenia systematycznie maleje w kolejnych latach. 
Wydatki bieżące  związanymi z programami finansowanymi z udziałem środków 
unijnych są kontynuacją już podpisanych umów zarówno na wykonanie zakresu 
rzeczowego jak również na dofinansowanie. Pozostałe przedsięwzięcia 
planowane do realizacji w latach 2015 – 2020 to głównie zadania inwestycyjne 
kontynuowane, a od 2021 roku tylko nowe inwestycje. 
Turek Wiesław – radny – stawki podatku od nieruchomości są na dość wysokim 
poziomie, zaplanowane są wzrosty podatku, ale czy nie na wyrost. Wydatki 
inwestycyjne są w stagnacji. Jak jest realizowany wykup obligacji. 
Bąk Barbara – Skarbnik – wykup obligacji po roku 2020 a obecnie płacimy 
odsetki. 
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Turek Wiesław – radny – widać, że będziemy tylko administrować i spłacać 
długi, radni powinni sobie zdać z tego sprawę. Pozostaje nam tylko szukać 
dochodów. Prognoza jest bardzo niepokojąca, inwestycje są na niskim 
poziomie. 
Figura Jadwiga – radna – na posiedzeniu Komisji Komunalnej była dyskusja,              
czy w dalszym ciągu budować tak duże świetlice. 
Turek Wiesław – radny – jest to tylko prognoza, a przed nami to głównie 
szukanie dochodów. Należy pozyskać inwestorów, aby mogły wpływać podatki 
do gminy. 
Wojciechowski Zdzisław – radny – należy się skupić na inwestorach 
opoczyńskich i rozmawiać z nimi. Należy opracować plan inwestycji na 4 lata. 
Zięba Anna – z –ca Burmistrza – planowane jest spotkanie Burmistrza                        
z przedsiębiorcami. Jedna osoba w Urzędzie zajmująca się przedsiębiorcami to 
za mało. Powinien być pracownik do konsultacji na miejscu. Jest to do 
opracowania w najbliższym czasie. 
Stępień Jan – radny – kanalizacja Ogonowice – Sitowa – Ostrów jest 
zakończona, kiedy będzie można się podłączać. 
Kożuchowsjki Kazimierz – Sekretarz – PGK rozbudowało sieć kanalizacyjną                  
i będzie większa amortyzacja. Należy utworzyć komórkę przy Wydziale 
Podatków, aby kontrolować zbieranie podatków. 
Wojciechowski Zdzisław – radny – w naszej gminie jest szara strefa i należy z nią 
walczyć. Można włączyć do kontroli Straż Miejską. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ -  ponad 90% mieszkańców płaci za 
śmieci. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 
budżetu Gminy Opoczno na rok 2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Plan dochodów na 2015 rok planuje się w wysokości 95.425.406,91 zł. Do 
dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, 
dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. W budżecie zaplanowana jest 
kwota dochodów majątkowych na finansowanie zadań z udziałem środków UE 
w wysokości – 837.252,00zł. Kwota dotacji celowych z budżetu UE 
przeznaczona na refundację poniesionych wydatków w roku 2014 dotyczy 
zadań: rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach – 385.500,00zł, 
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Stużnie – 25.729,00zł, 
termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach wraz                             
z modernizacją kotłowni – 135.514,00zł, zagospodarowanie centrum 
miejscowości Mroczków Gość., Kruszewiec, Kruszewiec Kol., Libiszów – 
290.509,00 zł. 
Część dochodów została ustalona na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, ministerstwa Finansów. 
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Dochody ogółem można podzielić na dochody własne i na subwencje, dotacje 
na cele bieżące i na cele inwestycyjne. Dochody własne stanowią 50.83% 
zaplanowanych dochodów ogółem. 
Na wydatki budżetowe w roku 2015 planuje się przeznaczyć kwotę 
92.753.544,74 zł. Planowana jest nadwyżka w wysokości 2.671.862,17 zł, która 
zostanie przeznaczona na spłatę  kredytów i pożyczki.   
Figura Jadwiga – radna – dobrze, że planowana jest termomodernizacja ZSS              
Nr 3 w Opocznie, z jakich środków? 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich –   termomodernizacja 
ZSS Nr 3 – dokumentacja techniczna została wykonana w latach poprzednich,           
a zadanie jest planowane do realizacji  ze środków własnych. Możemy również 
pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska. Opoczyńskie 
szkoły mają potrzebę termomodernizacji.  
Turek Wiesław – radny – ile środków własnych angażujemy na oświatę? 
Bąk Barbara – Skarbnik – razem z przedszkolami to około 7 mln zł.                             
Na przedszkola i zerówko otrzymujemy dotacje. 
Pacan Andrzej – radny – pyta, czy w okresie ferii zimowych będzie uruchomione 
lodowisko przy ZSS Nr 1 w Opocznie? 
Figura Jadwiga – radna – już kilkakrotnie mówiliśmy aby nie umarzać podatków. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – mamy zalecenia Powiatowego 
Inspektora Budowlanego, aby przeprowadzić modernizację hali targowej na 
bazarku przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie. 
Starus Ryszard – radny – budowa drogi dojazdowej do cmentarza, może 
przesunąć środki na projekt. 
Bąk Barbara – Skarbnik – musi być droga dojazdowa do cmentarza i działki są 
wykupywane. 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – aby przeprowadzić kompleksową modernizację 
targowiska to należałoby wyłączyć część budek z funkcjonowania, a tego nie 
można zrobić bo kupcy z tego żyją. Może zmienić lokalizację targowiska?  
Wojciechowski Zdzisław – radny -  można opracować koncepcję targowiska                 
i wykonać etapami.  
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – koncepcja, która wynikała z poprzedniego 
projektu była przedstawiona kupcom. 
Na sesji przekażę radnym wizualizację targowiska. 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3, przyjęła wniosek radnego 
Turka,  środki finansowe znajdujące się w rozdziale 90095, a dotyczące 
modernizacji hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66 w kwocie 30 tyś zł oraz 
środki z opracowania dokumentacji technicznej zadaszenia ciągów 
komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych targowiska w kwocie 45 tyś 
zł przenieść do rezerwy budżetowej. 

Wojciechowski Zdzisław – radny -  prosi o budowę łącznika ulicy od A. Ludowej 
do ul. Westerplatte. 
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Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2015 – 2029. 

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. 

Ad.pkt.5          Zapytania i wolne wnioski. 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że radni zapoznali się z pismem Pani 
Lidii Stanek – załącznik nr14 do protokołu, oraz pismem Państwa Janiny                         
i Kazimierza Podlewskich – załącznik nr 15 do protokołu. 

Wojciechowski Zdzisław – radny – informuje, że mieszkańcy Dzielnej                             
i Kruszewca Kol. skarżą się na duży fetor, prawdopodobnie nieczystości z szamb 
są wylewane do przydrożnych rowów. Prosi o interwencję. 
Figura Jadwiga – radna – prosi o budowę placów zabaw przy ul. Piłsudskiego               
i na ul. Krasickiego w Opocznie. 
Pacan Andrzej – radny – pyta kto odbiera padłe zwierzęta z terenu wiejskiego. 
Boisko przy szkole w Bielowicach należy zniwelować i posiać trawę. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ –  jest podpisana umowa z Panem 
Gawinem na odbiór padłych zwierząt. 
Pacan Andrzej – radny – informuje, że mieszkańcy zgłaszają problem wywozu 
nieczystości płynnych przez PGK z terenów gdzie nie ma kanalizacji – usługa jest 
za droga i cenę należy zmniejszyć. 

Wobec braku  pytań Przewodnicząca  komisji  podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji 12.30 – 17.15.  

                                                                                                                                                                                                          

       Protokołowała                                                       Przewodnicząca Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                        Jadwiga Figura 
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