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                                            PROTOKÓŁ  Nr 1/16 

Ze  posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu   i Usług           
w dniu  26 stycznia 2016r.                                                                                     
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 – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła przedstawiony 
porządek posiedzenia. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2015r. 
2. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2015 rok – 

całkowity koszt zadania. 
3. Sprawozdanie z prac Komisji za 2015r. 
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2015 rok. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.                                             
6. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad. pkt. 1 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że protokół z posiedzenia  komisji              
w  grudniu był do wglądu w Biurze Rady.                                                               
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         
z posiedzenia komisji  w grudniu 2015r. 
Ad. pkt. 2. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację na temat 
odśnieżania Gminy Opoczno za 2015 rok – całkowity koszt zadania. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Poinformował, że na terenie Gminy Opoczno prace związane z odśnieżaniem na 
drogach  wykonywane były przez czterech zarządców: na drogach krajowych  
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon w Opocznie, na 
drogach wojewódzkich przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Tryb. – 
Obwód w Opocznie, drogach powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Opocznie. Na drogach gminnych akcja zimowa prowadzona była przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Piotrkowie Tryb. W sezonie 
zimowym 2015/2016  akcja zimowa prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Opocznie. 
Koszty prowadzenia akcji zimowej na drogach gminnych w roku 2015 wyniosły: 
401.462,09zł. 
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Klimek Mariola – PGK Opoczno – drogi są odśnieżane na bieżąco, jest tylko 
problem z odśnieżaniem, gdy samochody parkują na ulicach. Sprzęt do 
odśnieżania mamy sprawny i przygotowana mieszankę piasku i soli. 
            Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 3. 
Figura Jadwiga – Przew. Komisji – przedstawiła sprawozdanie z prac komisji               
za 2015 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Komisja nie wniosła zmian do sprawozdania. 
         Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 
Ad. pkt. 4 
Figura Jadwiga – Przew. Komisji – przedstawiła informację: wydatki Rady 
Miejskiej za 2015 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Grabski Krzysztof – radny – radny, który jest chory powinien otrzymywać  
pewną część diet. 
       Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – poinformował, że będzie rozmawiał z radnymi 
na temat przydziału tabletów dla radnych, gdzie radni otrzymywali by materiały 
sesyjne elektronicznie. 
Jeśli radni się zgodzą to będzie wyjazd radnych na Ukrainę. Można 
zorganizować spotkanie z radnymi z Ukrainy. 
           Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5               Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Figura Jadwiga – radna -  prosi, aby nie umarzać zobowiązań podatkowych. 
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – umarzając część zobowiązań podatkowych 
chcemy instytucjom pomóc. 
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – przedstawił informację na temat prac          
w ramach bieżącego utrzymania dróg.   
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
           Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu 
Opoczyńskiego.         
 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto 
Tomaszów Maz.            
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Środki finansowe w wysokości 4 tyś zł będą przeznaczone na realizacje zadania 
publicznego z zakresu ochrony zdrowia polegającego nad objęciu opieką 
rehabilitacyjną dzieci niepełnosprawnych  z terenu gminy Opoczno 
realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych                           
w Tomaszowie Maz. 
Poinformowała, że w § 3 będzie poprawka zapis  – do zawarcia porozumienia 
upoważnia się Burmistrza Opoczna. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 
budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Poinformowała, że RIO pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały budżetowej 
na 2016 rok. Ogółem plan dochodów na rok 2016 planuje się w wysokości 
98.166.538,74zł,      a wydatki na kwotę 92.187.532,27 zł. Na dofinansowanie 
realizacji zadań inwestycyjnych  ujęta jest kwota 1.866.527,00 zł na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w 
celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę 
skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. 
Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów” ,              
z tego 175.000,00zł  z Powiatu Opoczyńskiego i 1. 591.527,00zł z łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizacji Programu Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020, na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów 
rolnych wsi Mroczków Duży – Stużno Wieś, która ma być realizowana przy 
udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w kwocie 100.000,00zł.  
W budżecie gminy przewidziano wzrost stawek opłaty za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Znaczna część wydatków 
inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji . Dość 
znaczną kwotę planuje się przeznaczyć na wykup gruntów i wykup gruntów pod 
planowany cmentarz  i zakup nieruchomości przy ul. Zjazdowej z 
przeznaczeniem na lokale mieszkalne. Planowana jest modernizacja wiaduktu 
drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. Planowana jest nadwyżka budżetowa, 
która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                      
i pożyczek.  
Klimek Mariola – PGK – obecnie jest większa częstotliwość odbioru odpadów, 
cena jest na poziomie 5,80zł od osoby. 
Starus Ryszard – radny – w moim rejonie odbiór plastików nie był na czas, prosi, 
aby kontenery P -7 były bardziej estetyczne. 
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Klimek Mariola – PGK – jestem przeciwna, aby były kontenery P -7, bo po jednej 
zimie są już skorodowane. Mniejsze kontenery są częściej wywożone. 
Turek Wiesław – radny – koszty wzrosły prawie 80% i teraz o tym rozmawiajmy. 
Bąk Barbara – Skarbnik – 205 tyś zł wzrosły opłaty za odpady.  
Starus Ryszard – radny – jaki będzie koszt odbioru odpadów. 
Klimek Mariola – PGK – stawki odbioru odpadów wzrosły, płacimy 247 zł                   
za 1 tonę. 
Figura Jadwiga – radna – czy są dzikie wysypiska? 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – reagujemy na bieżąco, gdy 
powstają dzikie wysypiska. 
Starus Ryszard – radny – firmy sprzątające do tej pory zgłaszały, gdy kontener 
był pełny obecnie już nie zgłaszają. 
Klimek Mariola – PGK – my sprawdzamy, gdy kontener jest pełny to jest 
wywożony. Segregacja odpadów przez mieszkańców nie jest dobra. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – zaległości za odpady to kwota 
111tyś zł. 
Figura Jadwiga – radna – pozyskany z odpadów metal, czy jest sprzedawany?   
Klimek Mariola – PGK – są maszyny segregujące i myślę, że od marca nie 
będziemy już wozić odpadów do Rawy Mazowieckiej. 
Bąk Barbara – Skarbnik – pod uwagę brane są 2 projekty co do zwrotu środków 
finansowych dla gminy, ale mamy ZUS, ZUO, Patio zwrot środków i zobaczymy 
co będzie dalej. 
Łuczkowski Tomasz  - Sekretarz – są problemy lokalowe, hotel na ul. 
Przemysłowej jest w złym stanie jak również budynek OPS i wymagają 
gruntownego remontu. 
Bąk Barbara – Skarbnik – budynek po Policji przy ul. Mickiewicza jest 
przewidziany do sprzedaży.  
Łuczkowski Tomasz  - Sekretarz – budynek po Policji jest w gorszym stanie jak 
budynek OPS, ze sprzedaży można wyremontować budynek OPS. Kolejny 
problem to budynek Dworca PKP. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2016.  
Krzysztofik Edyta – 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 11 do protokołu. 
Grabski Krzysztof – radny – ile środków finansowych będzie przeznaczonych dla 
pracowników? 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych – w praktyce to te środki 
finansowe są przeznaczone na wynajem lokalu i na materiały biurowe. 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 



5 
 

Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty - przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, publicznych 
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Ad. pkt. 6           Zapytania i wolne wnioski. 
Figura Jadwiga – radna – prosi o prawidłowe oznakowanie bloków w Libiszowie. 
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – poinformował, że Polska Spółka 
Gazownicza realizuje sieć gazowniczą do OPTEX-u. Jest zainteresowanie 
mieszkańców do przyłączenia do sieci gazowniczej. Na ten temat będzie 
spotkanie z mieszkańcami. 
 
Wobec braku  pytań Przewodnicząca  komisji  podziękowała i zakończyła 
posiedzenie Komisji.  
Czas trwania komisji  12.30 – 14.00 

                                                                                                                                                                                                    

       Protokołowała                                                       Przewodnicząca Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                         Jadwiga Figura           

 
 
 
 
 
 
 
 


