PROTOKÓŁ Nr 2/15
Ze posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
w dniu 19 lutego 2015r.
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura Przewodnicząca 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.
Przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się z działalnością Fundacji „Uśmiech Dziecka”, Fundacji
„Ostoja”, Świetlic Środowiskowych, łącznie z analizą wydatków za 2014
rok.
2. Budownictwo mieszkaniowe w gminie – mieszkania socjalne, stan
obecny i plany na przyszłość.
3. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt1.
Dębowska Zofia – Fundacja „Uśmiech Dziecka” w Opocznie – głównym celem
Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym dzieciom i
młodzieży by przygotować je do samodzielnego życia. W roku 2014 pod opieką
Fundacji było 35 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Opoczno, a w sumie
jest 60 dzieci z powiatu opoczyńskiego. Prowadzimy rehabilitację przez 10
miesięcy ze środków gminy, przez dwa miesiące z własnych środków.
W ubiegłym roku Fundacja na realizację zadań poniosła koszty w wysokości
52.850 zł, z czego 5.950 zł to środki finansowe własne, 12.000 zł praca
wolontariuszy, a 34.900 zł dotacja Gminy Opoczno.
Fundacja posiada sprzęt konieczny do rehabilitacji np. stoły do masażu, tor do
nauki chodzenia, 2 wanny do hydroterapii, magnetronie, zestaw do ćwiczeń
manualnych, siatka Ugul z osprzętowaniem, posiada wykwalifikowaną kadrę:
fizykoterapeuta, rehabilitant, psycholog, logopeda oraz masażyści w ramach
wolontariatu.
Realizowane zadania w Fundacji rozwinęły uzdolnienia indywidualne u dzieci
oraz chęć do nauki i 2 osoby podjęły studia, 8 dzieci podjęło naukę w szkole w
toku normalnym i 8 dzieci uczęszcza do szkoły integracyjnej.
Systematyczna i ciągła rehabilitacja umocniła sprawność ruchową
podopiecznych i przywróciła chęć do życia.
Najwięcej wsparcia finansowego mamy od gminy Opoczno. Z 1% od
darczyńców mamy środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
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Dość trudno jest pozyskać środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego.
Powinna powstać Rada Gminna ds. Organizacji Pozarządowych i wtedy łatwiej
byłoby pozyskać środki finansowe z zewnątrz.
Dziękuje radnym za wsparcie.
Figura Jadwiga – radna – czy Urząd Gminy może pomóc przy opracowaniu
wniosków, aby pozyskać środki finansowe z zewnątrz dla Fundacji. Można
pozyskać środki z Prokuratury tzw. nawiązki.
Turek Wiesław – radny - organizacje pozarządowe nie są przygotowane aby
prawidłowo wypełnić wnioski w pozyskaniu środków finansowych. Gmina w
porozumieniu z Powiatem może utworzyć Radę, aby pomóc Stowarzyszeniom.
Należy podjąć inicjatywę, aby przygotować spotkanie radnych gminy i
powiatowych, i mogłaby powstać Rada ds. Organizacji Pozarządowych.
Starus Ryszard – radny – czy organizacje współpracują ze sobą?
Dębowska Zofia – Fundacja „Uśmiech Dziecka” w Opocznie – jeśli dziecko
urodzi się niepełnosprawne to jest wiele problemów, aby pozyskać środki
finansowe na rehabilitację. Opieką należy otoczyć dziecko niepełnosprawne od
urodzenia.
Wojciechowski Zdzisław – radny – jeśli osoba niepełnosprawna od dziecka
otoczona jest opieką, rehabilitacją to chodzi do szkoły i później idzie również na
studia. Wnioski o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz powinny być
opiniowane i podpisane przez prawnika.
Komisja Budżetowa powinna ze środków alkoholowych przeznaczyć kwotę na
opiniowanie wniosków przez prawnika i dopiero można przesłać do Urzędu
Wojewódzkiego.
Turek Wiesław – radny – dajemy duże środki na zagraniczny Festiwal to może
dajmy część środków na Fundację, a część na Festiwal. Należy to sprawdzić.
Zięba Anna – z- ca Burmistrza – należy uaktywnić działania organizacji
pozarządowych i włączyć samorząd powiatowy i gminy. Przygotowaniem
wniosków o pozyskanie środków z zewnątrz powinny się zając osoby
wyspecjalizowane tylko w pozyskaniu środków na stowarzyszenia.
Turek Wiesław – radny – powinna być rezerwa jako wkład własny i
ukierunkować jako pomoc dla rodzin dzieci niepełnosprawnych.
Figura Jadwiga – radna – czy spoza Opoczna dzieci dojeżdżają na rehabilitację?
Dębowska Zofia – Fundacja „Uśmiech Dziecka” w Opocznie – rodzice przywożą
dzieci niepełnosprawne na rehabilitację do Opoczna własnymi samochodami.
Turek Wiesław – radny – należy się przyjrzeć propozycji dofinansowania dla
dzieci niepełnosprawnych w stosunku do innych przedsięwzięć gminy.
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła informację na
temat działalności Fundacji i Świetlic Środowiskowych.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Głównym celem Fundacji OSTOJA jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom, pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych ubóstwem i patologią, a także
pomoc osobom ubogim i starszym.
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W roku 2005 Fundacja uruchomiła przy współpracy z Gminą Opoczno Magazyn
Żywności Unijnnej, który w roku 2014 udzielił pomocy żywnościowej 5500
osobom z powiatu opoczyńskiego o wartości 535.540,60 zł na mocy
porozumienia z Fundacją Magazynu Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana,
w ramach programu „PEAD – żywność dla najuboższej ludności Unii
Europejskiej”. Z terenu Gminy Opoczno z pomocy skorzystało 2109 osób na
kwotę 205.353,33 zł.
Przedstawiła całkowity koszt Gminy Opoczno związany z prowadzeniem w
2014r. Magazynu Żywności Unijnnej w Opocznie.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
W magazynie żywności na początku była żywność tylko dla gminy Opoczno,
a obecnie jest dla terenu powiatu opoczyńskiego. W koszty wliczony jest
również transport.
Ogółem koszt poniesiony w 2014r. na prowadzenie Magazynu Żywności
Unijnnej wyniósł 106.001,31 zł.
Od roku 2006 Fundacja prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy. Środki
finansowe na działalność placówki, w której uczestniczy 45 osób przekazywane
są przez Łódzki Urząd Wojewódzki za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w
Opocznie. W roku 2014 na funkcjonowanie ŚDS przekazano kwotę
433.747,00 zł. Od roku 2012 Fundacja OSTOJA prowadzi Ośrodek Integracyjny
- świetlica środowiskowa , której głównym celem jest pomoc dla rodzin
dysfunkcyjnych. W roku 2014 koszt prowadzenia świetlicy wyniósł 14.900,00 zł,
z czego 6.900zł to środki własne Fundacji a 8.000zł to dotacja gminy Opoczno.
Z pomieszczeń w dolnej części Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. bezpłatnie
korzystają organizacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy Opoczno.
Wszystkie koszty związane z utrzymaniem tych pomieszczeń ponosi Fundacja
OSTOJA.
Starus Ryszard – radny – brakuje koordynacji prac, jest Bank Żywności i okazuje
się, że gmina dokłada.
Wojciechowski Zdzisław – radny – gmina ponosi koszty magazynowania
artykułów spożywczych. Produkty spożywcze można pozyskać od naszych
rodzimych producentów.
Turek Wiesław – radny – 100 tyś zł kosztuje dystrybucja artykułów spożywczych
z Banku Żywności.
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – Pani Sobol Agnieszka jest
magazynierem w Banku Żywności i jest zatrudniona w OPS.
Zięba Anna – z- ca Burmistrza – należy się przyjrzeć działalności Banku
Żywności.
Turek Wiesław – radny – powinniśmy dokonać korekty umowy, a żywność jak
najtańsza powinna dotrzeć do mieszkańców.
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Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – żywność jest przywożona
z Łodzi dużymi samochodami.
Zięba Anna – z- ca Burmistrza – Pani Edyta przygotuje wykaz organizacji
pozarządowych na naszym terenie i czym się zajmują.
Wojciechowski Zdzisław – radny - prosi, aby podać ilościowo ile artykułów
żywnościowych przywieziono do Banku Żywności w roku 2014.
Kobalczyk Agnieszka – Świetlica PINOKIO w Opocznie – Świetlica Środowiskowa
PINOKIO prowadzona jest przez Zarząd Miejsko – Gminny Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Opocznie. Jest to palcówka opiekuńczo – wychowawcza
wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, niezaradnych
życiowo, dysfunkcyjnych. Celem działalności placówki jest wspieranie rodziny
w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia,
kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz zajęcia edukacyjne i
profilaktyczne. Dzieci mają zapewniony ciepły posiłek , pomoc rzeczową,
pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, pomoc w odrabianiu
lekcji, rozwijanie posiadanych umiejętności i zdolności. W roku 2014 Świetlica
PINOKIO otrzymała dotację z gminy Opoczno w wysokości 34 tyś zł.
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – socjoterapeutyczna świetlica
środowiskowa SZANSA prowadzi pomoc dla dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych demoralizacją. Świetlica mieści się w pomieszczeniach ZSS Nr 3
w Opocznie. Opieka zostało objętych 25 wychowanków w wieku 6 – 17 lat
pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci
sięgających po alkohol, papierosy i narkotyki. Dzieci mają zapewniony posiłek,
fachową pomoc dydaktyczno – terapeutyczna, prowadzone zajęcia świetlicowe,
pomoc w nauce. W roku 2014 Stowarzyszenie SZANSA otrzymało dotację z
gminy Opoczno w wysokości 5.000 zł na prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej oraz dotacje w kwocie 23.000 zł na prowadzenie Placówki
Wsparcia Dziennego.
Wojciechowski Zdzisław – radny – brakuje świetlicy dla dorosłych z rodzin
patologicznych. Należy szukać rozwiązań, aby dzieci otrzymały żywność i środki
na posiłki dla dzieci.
Pacan Andrzej – radny – w świetlicy wiejskiej dzieci nie odrabiają lekcji tylko
organizowane są zajęcia sportowe, folklorystyczne.
Ad. pkt. 2.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację na temat
budownictwa mieszkaniowego w gminie Opoczno.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Gmina Opoczno dysponuje 610 lokalami mieszkalnymi znajdującymi się
85 budynkach mieszkalnych w tym:
297 lokali w 34 budynkach komunalnych, w tym 68 lokali socjalnych.
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313 lokali w 51 budynkach wspólnot Mieszkaniowych, w tym 10 lokali
socjalnych.
W zasobie gminy znajduje się również 21 lokali użytkowych.
Na opracowanej w roku 2014 liście przydziału mieszkań na mieszkania oczekuje
248 rodzin, w tym 38 osób bezdomnych i 12 wychowanków domów dziecka.
W roku 2009 gmina kupiła dwa budynki przy ul. Przemysłowej 3. Budynki są
w bardzo złym stanie technicznym i wymagają gruntownej przebudowy.
Na ul. Rolnej jest teren pod budowę budynków socjalnych.
Bąkiewicz Zdzisława – Prez. ZGM – przedstawiła informację na temat
budownictwa mieszkaniowego w gminie.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W skład zasobów mieszkaniowych komunalnych na terenie Miasta i Gminy
Opoczno wchodzą:
Budynki komunalne – 34 szt. z 297 lokalami mieszkalnymi z wydzielonymi
68 lokalami socjalnymi.
W budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych znajduje się
313 mieszkań komunalnych z wydzielonymi 10 lokalami socjalnymi.
Figura Jadwiga – radna - jest duże zadłużenie mieszkańców budynków ZGM.
Bąkiewicz Zdzisława – Prez. ZGM – poziom zadłużenia lokatorów jest
narastający i na 31 grudnia 2014r. wynosił 1.819.403,98 zł / na dzień 31
grudnia 2013r. wynosił 1,698.212,88 zł, na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił
1.566.453,95 zł /.
Stan zadłużenia w zasobach komunalnych wynosił 1. 217.562, 12 zł z czego
kwota 479.413,65 zł dotyczy lokatorów zajmujących lokale socjalne. Od
dłuższego czasu obserwujemy przyrost zadłużenia lokatorów. W większości
wypadków ze względu na sytuację materialną lokatorów należności są
nieegzekwowane. Wśród wykazanych dłużników znajduje się 19 rodzin po
eksmisjach, 19 rodzin z orzeczonymi wyrokami eksmisyjnymi niewykonanymi z
powodu braku lokali oraz kolejnych 44 rodzin kwalifikujących się do wszczęcia
postępowania eksmisyjnego. ZGM oprócz działań windykacyjnych, podejmował
próby zobowiązania dłużników do ratalnego regulowania należności zawierając
ugodę określającą warunki spłaty zadłużenia lecz te nie były dotrzymywane.
Zięba Anna – z –ca Burmistrza – ZGM zachowuje płynność finansową gdy gmina
pokryje straty. Rozwiązania prawne w ZGM są nieprawidłowe.
Turek Wiesław – radny – spółka ZGM jest powołana przez gminę i sytuacje w
ZGM należy prawnie uporządkować.
Wojciechowski Zdzisław – radny - jest firma, która wykonuje pawilony, oferta
jest u Burmistrza, pawilon 12m x24m. Możemy to przedyskutować.
Zięba Anna – z –ca Burmistrza – do końca lutego mają wpłynąć porozumienia
od kupców z bazarku.
Starus Ryszard – radny – jeśli wspólnota mieszkaniowa ma zadłużenie to będzie
chciała wysiedlić lokatora, który nie płaci.
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Bąkiewicz Zdzisława – Prez. ZGM – obecnie wolne lokale są w remontowane.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – lokali socjalnych nie sprzedajemy.
Ad. pkt. 3.
Zapytania i wolne wnioski.
Wojciechowski Zdzisław – radny – gmina straciła finansowo bo nie zmieniono
obwodów szkół. Dzieci powinny chodzić do własnych obwodów.
Figura Jadwiga – radna – należy się przyjrzeć funkcjonowaniu szkół.
Turek Wiesław – radny – gmina bardzo dużo dopłaca do funkcjonowania szkół.
Należy zaproponować nową sieć szkół, aby zmniejszyć koszty utrzymania.
Rozwiązania należy szukać wewnątrz, aby były oszczędności.
Wojciechowski Zdzisław – radny – środków finansowych należy szukać również
w dochodach. Można zlikwidować Biblioteki w Kraśnicy, Libiszowie,
Mroczkowie i byłyby pieniądze np. na Fundację Uśmiech Dziecka. Można
sprawdzić jaki jest księgozbiór w tych bibliotekach i czy mieszkańcy
wypożyczają książki.
Turek Wiesław – radny – czy to prawda, że śmieci wozimy do Rawy Maz.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – do Rady Maz. wozimy odpady
zmieszane. U nas brakuje maszyn do segregacji. Nasza instalacja nie jest
dostosowana do przetwarzania odpadów komunalnych.
Wojciechowski Zdzisław – radny – zmieniły się przepisy i wysypisko musimy
dostosować i zmodernizować, należy zakupić dodatkowo urządzenia do
segregacji.
Figura Jadwiga – radna – radni powinni się zastanowić nad przyjęciem planu
przestrzennego zagospodarowania bo mieszkańcy budują w Różannie w
pobliżu wysypiska – chodzi o strefę ochronną.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – jeśli w miejscowości jest kanalizacja
to nie może być szamb.
Komisja przyjęła wnioski:
1. Radni wnoszą, aby zamiast remontu bazarku przy ul. Piotrkowskiej
wskazanego przez Nadzór Budowlany w Opocznie przygotować
koncepcję nowego pawilonu handlowego z płyt warstwowych.
2. Przygotować analizę wydatków oświatowych – stan obecny
w porównaniu ze stanem po przypisaniu do poszczególnych obwodów
szkolnych w roku 2015/2016 w porównaniu z rokiem 2013 /2014.
3. Radni proszą, aby wskazać, w których szkołach nie „domyka”
się subwencja oświatowa. Podać przyczyny takiego stanu.
Wobec braku pytań Przewodnicząca komisji podziękowała i zakończyła
posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji 13.00 – 16.40.
Protokołowała

Przewodnicząca Komisji

Marta Gonsiewska

Jadwiga Figura
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