PROTOKÓŁ NR 11/15
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
w dniu 24 listopada 2015 r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła 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. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w październiku 2015r.
2. Analiza projektu budżetu na 2016 rok.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji i
powitała wszystkich obecnych.
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia
/załącznik nr 1c do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad.1.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w październiku 2015r.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 10/15 z dnia 2 października 2015r. był
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na
sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 10/15 z dnia 2 października 2015r.
Ad.2.

Analiza projektu budżetu na 2016 rok.

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt budżetu /załącznik nr 2 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt budżetu na 2016 rok.
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Ad.3.

Zaopiniowanie materiałów na sesję.
1. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek
obsługi rolnictwa.

A) Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie
Włodzimierz Skorupski - przedstawił informację / załącznik nr 3a do protokołu /.
B) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach
Rejon Opoczno
Maria Fabianowska - przedstawiła informację / załącznik nr 3b do protokołu /.
C) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektorat w Łodzi
Oddział w Opocznie
Mirosław Karasiński - przedstawił informację / załącznik nr 3c do protokołu /.
D) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Opocznie
Brak przedstawiciela. Materiał stanowi załącznik nr 3d do protokołu.
E) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie
Marianna Rożej - przedstawiła informację / załącznik nr 3e do protokołu /.
F) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Terenowy Inspektorat w Białaczowie
Brak przedstawiciela. Materiał stanowi załącznik nr 3f do protokołu.
G) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku
Brak przedstawiciela. Materiał stanowi załącznik nr 3g do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
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3. Zaopiniowanie materiałów na sesję – zaopiniowanie
projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2015 – 2029.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 5 do protokołu
/.
Andrzej Pacan – radny – Czy w tym roku były zaciągane kredyty?
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie, bez zgody Rady Miejskiej nie zaciągamy ich.
Wiesław Turek – radny – Jaka jest kwota do zwrotu dla ZUS-u i Urzędu
Marszałkowskiego? Czy to jest w fazie negocjacji i odwołań?
Barbara Bąk – Skarbnik – W sferze negocjacji i odwołań.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – W sumie kwota do zwrotu może
przekroczyć 5 mln zł: 3,5 mln zł dla Urzędu Marszałkowskiego + 1,5 mln zł dla ZUS.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu
/.
Dziś otrzymałam pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie dotacji
celowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Naniosę zmianę w
projekcie uchwały.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na obszarze Gminy Opoczno w roku 2016.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.
Wiesław Turek – radny – Czy sprawa podatków była poruszana na kierownictwie?
Barbara Bąk - Skarbnik - Tak, to ustalenia kierownictwa Urzędu.
Wiesław Turek – radny – Czy w obecnej sytuacji możemy sobie pozwolić, żeby
podatki pozostały na tym samym poziomie? Czym Burmistrz motywuje nie
podnoszenie podatków?
Barbara Bąk – Skarbnik – Podniesienie podatków nie oznacza wzrostu wpływów do
budżetu. Więcej osób może zwrócić się o umorzenie podatku.
Wiesław Turek – radny – Decyzja obarczona jest polityką, a nie ekonomią i analizą
tego, co nas czeka. Uważam, że to decyzja błędna. Podatek rolny niech będzie, ale
pozostałe podatki powinny zostać podniesione. Są dwa źródła dochodów –
oszczędzanie albo podniesienie podatków. Przychodzi odpowiedzialność za Gminę, za
jej rozwój. Projekt budżetu jest smutnym projektem. Mam przed sobą również wykaz
posiadanych projektów technicznych na inwestycje – to o co prosiłem na poprzedniej
sesji / załącznik nr 17 do protokołu /. W związku z tym będę przeciwny i na sesji będę
wnioskował
o potraktowanie budżetu w sposób bardziej
gospodarski, a nie polityczny. Nie sposób nie mówić o budżecie, nie mówiąc o
podatkach, mających ważący wpływ na budżet. Żadnych programów
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oszczędnościowych w tym budżecie nie ma.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze
Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
na obszarze Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) zwolnień od podatku od nieruchomości.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /.
Wiesław Turek – radny – Jeśli przyjmiemy Program i te zasady podziału na kluby
sportowe, organizacje pozarządowe i świetlice, zasady które funkcjonowały do tej
pory, to nic się nie zmieni.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) uchylającej uchwałę z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia
zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym
w domu.
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS - przedstawiła projekt uchwały
/ załącznik nr 12 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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j) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS - przedstawiła projekt uchwały
/ załącznik nr 13 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) nadania imienia Szkole Podstawowej w Libiszowie.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 14 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów
wyboru ofert.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 15 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
ł) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
strefy przemysłowej położonej w północnej część miasta Opoczno.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 16 do protokołu /.
Uwagi do planu zostaną rozpatrzone na sesji.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Ad.4.
Zapytania i wolne wnioski.
Radna Jadwiga Figura:
a) przekazała prośby radnej Anny Wolowskiej /pkt. 1, 2 i 3/ - / załącznik nr 18 do
protokołu/.
b) prosi o remont chodnika na odcinku ul. Partyzantów od ul. Biernackiego do ul.
Piotrkowskiej przy Centrum Zdrowia i Urody.
Radny Krzysztof Grabski – prosi o zrobienie chodnika od Mroczkowa Gościnnego
do Mroczkowa Dużego.
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Radny Andrzej Pacan:
a) prosi o zrobienie chodnika w Bielowicach o dł. ok. 1,5 km od Kolonii Wykny
do Kolonii Zapowiedź.
b) prosi o zrobienie boiska przy Szkole w Bielowicach /bieżnia i boisko do piłki
nożnej/.
Radna Irena Przyborek – prosi o nakładkę bitumiczną na drodze w Modrzewiu o dł.
ok. 2 km w kierunku Ziębowa.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 16.35

Protokołowała
Bogumiła Kędziora

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu
i Usług
Jadwiga Figura

6

