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PROTOKÓŁ NR 9/15 
z posiedzenia  

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
w dniu 10 września 2015r.  

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Ryszard Starus – Zastępca Przewodniczącej                         
i  Jadwiga Figura - Przewodnicząca Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  
 
Porządek posiedzenia: 

1. Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku publicznego                      
za 2014r., realizujących zadania zlecone przez gminę.  

2. Dni Opoczna – analiza wydatków.  
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.  
4. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Ryszard Starus – Zastępca Przewodniczącej Komisji – Otworzył posiedzenie Komisji                 
i powitał wszystkich obecnych. 
 
Zastępca Przewodniczącej zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku 
posiedzenia. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji.  
 
Ad.1 

Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku 
publicznego za 2014r., realizujących zadania zlecone przez gminę.  
 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - 
przedstawiła informację / załącznik nr 2 do protokołu /. 
Andrzej Pacan – radny – Ilu pracowników ma PCPR? 
Krystyna Fatel – „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci” – 3 pracowników na cały etat. 
Andrzej Pacan – radny – Gmina przekazuje pieniądze na wynagrodzenia 
pracowników, czy na zadania? 
Krystyna Fatel – „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci”– Jest rozpisany konkurs i organ 
pokrywa całość kosztów.  
Andrzej Pacan – radny – Są głosy, że świetlice wiejskie są kosztowne i zbędne. 
Świetlice środowiskowe funkcjonują na tych samych zasadach.  Z materiału wynika, 
że wcale koszty świetlic wiejskich nie są takie duże.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Zlecanie zadań odciąża Gminę z realizacji tych zadań. W PCPR panie pracują od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, również w okresie wakacyjnym. Panie są na 
etacie. W powstałych placówkach Panie są zatrudnione na umowy zlecenie.  
Zastępca Przewodniczącej przekazał prowadzenie Przewodniczącej.  
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Kazimiera Frączek „Promyk Nadziei” – Czy stowarzyszenia funkcjonują tylko na 
podstawie dotacji z Gminy, czy pozyskują również fundusze z innych źródeł? Czy jest 
możliwość zorganizowania szkolenia dla organizacji pozarządowych w temacie 
pozyskiwania środków unijnych?  
Zofia Dębowska - „Uśmiech Dziecka to nasz cel” – Trudno jest napisać wniosek                                           
i pozyskać środki unijne.  
Ryszard Starus – Zastępca Przewodniczącej – Nie ma koordynacji i współpracy 
między stowarzyszeniami i fundacjami. W każdej jest zatrudniona księgowa, logopeda 
itp. rozbieżność wynagrodzeń jest duża od 10 do 63 zł w przypadku np. logopedy. Ze 
świetlic środowiskowych korzysta łącznie 310 dzieci i łącznie dotacja wynosi 150 tys. 
zł. MDK miał na imprezie 1.100 dzieci i dostał 16 tys. zł.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Stawki uzależnione są od wykonywanego zawodu i dlatego się różnią. Księgowe są 
zatrudniane na umowę zlecenie według potrzeb. MDK - 1.100 dzieci to były 
półkolonie, dzieci były zliczone codziennie. A w stowarzyszeniach 310 jest łącznie. 
Stąd różnica. Jadwiga Figura – Przewodnicząca – W każdym stowarzyszeniu jest 
zatrudniony radca prawny. Czy stowarzyszenia i fundacje nie mogą korzystać z porad 
prawnych                                   w Urzędzie Miejskim? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Chodzi o porady w godzinach popołudniowych.  
Zofia Dębowska - „Uśmiech Dziecka to nasz cel” – Można jeden dzień w Urzędzie 
Miejskim wyznaczyć na udzielanie porad. Żebyśmy tworzyli większą siłę to 
powinniśmy się zjednoczyć. Całą pomocą jest Gmina.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Pracujemy nad reorganizacją Urzędu. Być 
może przeznaczymy czas na bezpłatne porady prawne dla mieszkańców.  
ZHP – Czy byliście Państwo na miejscu i widzieliście Fundacje? Nie można szukać 
oszczędności siedząc za biurkiem. Żeby rozmawiać trzeba najpierw zobaczyć, ile jest 
dzieci w fundacji, jak wygląda z nimi praca i w jakich warunkach pracują 
wolontariusze. Znaleźć kogoś do wolontariatu jest bardzo ciężko. Gdyby nie było 
świetlic to gdzie miałyby iść te dzieci?  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Są organizowane Komisje wyjazdowe. Staramy 
się dotrzeć wszędzie. Szukamy oszczędności, by było na inne cele, nie po to by 
ukrócić.  
Andrzej Pacan – radny – Jeździliśmy i widzieliśmy. W środowisku wiejskim świetlice 
spełniają podobną rolę,  a nie ma np. dożywiania. Nie powinno być powielania zadań 
przez stowarzyszenia.  
Zofia Dębowska - „Uśmiech Dziecka to nasz cel” – Psycholog może być wspólny. 
Logopeda też.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Pani Prokurator mówiła, że są do pozyskania 
środki z wypadków i przeznaczenia ich na stowarzyszenia.  
Krzysztof Grabski – radny – Ile wynosi ½ etatu świetlicowej? 
Krystyna Fatel – „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Możemy pozyskać sponsorów na 
papier itp., ale nie na wynagrodzenia. Początkowo było nas 6-7 osób, teraz zostały 3 
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osoby. Wiele prac wykonujemy we własnym zakresie. Otrzymujemy 68 tys. zł na 
prowadzenie placówki, to niedużo.  
Ryszard Starus – Zastępca Przewodniczącej – Zostaje 6 tys. zł na resztę.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
W sprawozdaniu nie zostało wykazane to co stowarzyszenia pozyskują od sponsorów. 
To nie 68, a ponad 100 tys. zł.  
Zofia Dębowska - „Uśmiech Dziecka to nasz cel” – Trzeba zorganizować spotkanie                     
i skoordynować działania. Powołać Radę Pożytku Publicznego.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Uchwała w tej sprawie została podjęta.  
Kazimiera Frączek – „Promyk Nadziei” – Pozyskujemy organizacje, by napisać 
projekt międzynarodowy.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Trzeba powołać Radę do koordynacji 
stowarzyszeń i fundacji.  
Krzysztof Miros – „OPOKA” – U nas Księgowa pracuje w ramach wolontariatu. Nie 
każdy psycholog może się zajmować różnymi problemami (alkoholicy i dzieci to inne 
problemy).  
Umowy z Urzędem mamy podpisywane w kwietniu. Przez 3 miesiące pozostajemy 
bez środków, a wydatków poniesionych przez ten okres nie możemy włączyć w 
rozliczenie kosztów. Konkursy są ogłaszane zbyt późno.  
Ryszard Starus – Zastępca Przewodniczącej – Prosimy o przekazanie nam wykazu 
godzin pracy, numerów telefonu i adresu siedziby stowarzyszeń i fundacji.  
Andrzej Pacan – radny – Utrzymanie obiektu kosztuje rocznie 10 tys. zł, czyli 
miesięcznie 800 zł.  
Krzysztof Miros – „OPOKA” – Budynek użytkujemy wspólnie z Rejonem Dróg, 
ponosimy koszty opału, energii, światła i wody.  
Ryszard Starus – Zastępca Przewodniczącej – Chciałem zapytać o czynsz płacony 
przez Świetlicę „Szansa”.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
Lokal wynajmuje ZSS Nr 3.  
Ryszard Starus – Zastępca Przewodniczącej – Obok ZSS Nr 3 jest budynek biblioteki. 
Nie można tam ulokować świetlicy, by uniknąć płacenia czynszu?  
Krzysztof Grabski – radny – Przecież to gminna szkoła. 
Zofia Dębowska - „Uśmiech Dziecka to nasz cel” – Rehabilitacja trwa wiele lat, ale 
daje efekty.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Odnoszę wrażenie, że psy są ważniejsze od ludzi. 
Tam wolontariuszy jest więcej.  
Zofia Dębowska - „Uśmiech Dziecka to nasz cel” – Nie każdy nadaje się na 
wolontariusza.  
Andrzej Pacan – radny – Jak się układa współpraca z PCPR? 
Zofia Dębowska - „Uśmiech Dziecka to nasz cel” – Z PCPR współpracujemy przy 
organizacji wycieczek dla dzieci.  
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Andrzej Pacan – radny – Uważam, że należy przekazywać stowarzyszeniom urzędowy 
sprzęt (wymieniany na lepszy). 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Tak jest. 
Zofia Dębowska - „Uśmiech Dziecka to nasz cel” – Dziękuję za pomoc Urzędowi 
Miejskiemu.  
Kazimiera Frączek – „Promyk Nadziei” – Młodzież była na szkoleniu na temat 
wolontariatu i jest pełna energii i zapału. W szkołach należy zachęcać do wolontariatu. 
Piszemy projekt dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w podziale na 3 grupy: 
logistyka, przedstawiciel handlowy i obsługa kasy. Ja i osoba z PSP jesteśmy                                 
w Wojewódzkiej Radzie Pożytku Publicznego.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Zapytam Dyrektorów szkół, czy mają 
zużyty sprzęt komputerowy, który mogliby przekazać stowarzyszeniom.  
 
Ad. 2. 

Dni Opoczna – analiza wydatków.  
 
Zdzisław Miękus – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – W tym roku Dni Opoczna 
były zorganizowane w innej formule – Wybory MISS Polonia Województwa 
Łódzkiego / załącznik nr 3 do protokołu /. 
Ubiegłoroczne Dni Opoczna kosztowały 80 tys. zł. netto, a sprzed 3 lat: 130-140 tys. 
zł. (bez kosztów imprez dodatkowych) razem ok. 180 tys. zł.  
Wydźwięk medialny Wyborów MISS był nie do porównaniu z poprzednimi Dniami 
Opoczna. Koszty imprezy co do kampanii reklamowej nie są wysokie.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Chciałam zapytać o zakup artykułów 
medycznych. Nie było karetki pogotowania? Jak wyglądało medyczne zabezpieczenie 
imprezy? 
Zdzisław Miękus – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Odpowiadałem za część 
artystyczną. Przypuszczam, że artykuły medyczne zostały zakupione dla patroli 
medycznych ZHP, by nie płacić za ratownika medycznego.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Jakie pomysły macie na przyszły rok? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Czynimy starania, by nie były to typowe Dni 
Opoczna, a Święto Płytki Ceramicznej.  
Ryszard Starus – Zastępca Przewodniczącej - Impreza obejmowałaby wszystkie firmy 
płytkarskie? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Tak. Kolejnym produktem, który chcemy 
wypromować jest „Opoczyński Chleb”. 
 
Ad. 3. 

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.  
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację/ załącznik  nr 4 
do protokołu /. 
Dzieci jest coraz mniej, a personel nie uległ zmianie. Podjęliśmy działania, by to 
uporządkować.  
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Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Są głosy, że w szkołach zostanie wprowadzony 
catering. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Nie było takich rozmów.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Jest prośba, by przyjrzeć się kuchni w szkołach 
pod kątem ilość obiadów – ilość kucharek, gdyż rozbieżności są bardzo duże.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Rozbieżności w pensjach pracowników 
szkół są zatrważające. Największe występują w ZSS Nr 1. Czynimy starania, by to 
uporządkować, na spokojnie, nie drastycznie. Na koniec roku oszczędności w ZSS Nr 
1 powinny wynieść 51 tys. zł.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Pan Naczelnik prowadzi bardzo ożywioną 
korespondencję z Dyrektorami szkół. Słowa uznania.  
Krzysztof Grabski – radny - Na jakich zasadach pracuje Dyrektor szkoły?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Ma czas nienormowany, ale to nie 
oznacza, że nie mają być dostępni przez 8 godzin w szkole. A tak niestety było. 
Uporządkowaliśmy to.  
Krzysztof Grabski – radny - To skąd Dyrektorzy mają nadgodziny? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Jest decyzja ogłoszona Dyrektorom,                  
że nie mogą mieć nadgodzin. 
 
Ad. 4. 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Odczytała pismo – wniosek radnego Roberta 
Grzesińskiego / załącznik nr 5 do protokołu /. 
Proszę udostępnić radnym ksero uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu                        
/ załącznik nr 6 do protokołu /. 
Krzysztof Grabski – radny – Stawiam wniosek, aby sołtys zarządzał świetlicą, a nie 
świetlicowa.  
Andrzej Pacan – radny – Nie ma Pan racji. Świetlicowa zatrudniona jest przez MDK, 
który zarządza świetlicami.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Zgłaszam wniosek, aby wykonać plac zabaw przy 
ul. Małachowskiego i Krasickiego – proszą o to mieszkańcy.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
Godzina rozpoczęcia komisji 14.00, godzina zakończenia 16.35  
 

 
                               Przewodnicząca Komisji  

Protokołowała                                         Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu                           
i Usług 

 
Bogumiła Kędziora                                                               Jadwiga Figura  
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Zastępca Przewodniczącej 
 

Ryszard Starus 
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