PROTOKÓŁ Nr 13/15
Ze posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
w dniu 28 grudnia 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 i
poinformowała, że z porządku obrad wycofamy projekt budżetu gminy na 2016
rok.
Komisja głosami: za –6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w listopadzie 2015r.
2. Promocja gminy i organizacja Dożynek Gminnych – analiza
wydatków.
3. Plan pracy komisji na rok 2016.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1
Przewodnicząca komisji poinformowała, że protokół z posiedzenia komisji
w listopadzie był do wglądu w Biurze Rady.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół
z posiedzenia komisji w listopadzie 2015r.
Ad. pkt. 2.
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – przedstawił informację na temat organizacji
Dożynek Gminnych.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Poinformował, że Dożynki zorganizowano wspólnie ze Starostwem
Powiatowym i Parafią Św. Bartłomieja w Opocznie.
Komisja informację przyjęła do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Figura Jadwiga – Przew. Komisji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – poinformował, że pkt. dotyczący
funkcjonowania świetlic wiejskich będzie wycofany z porządku obrad.
W styczniu 2016r. odbędzie się spotkanie Burmistrza ze świetlicowymi, OSP,
KGW, radnymi i sołtysami, na którym temat świetlic wiejskich będzie
dyskutowany i dopiero przedstawiony na sesji.
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Zięba Anna – z-ca Burmistrza – potwierdza informację na temat świetlic
przekazaną przez Sekretarza.
Podjęcie uchwał w sprawach.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian
w budżecie Gminy Opoczno na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Poinformowała, że największe zmiany są w dziale oświata, są dodatkowe
środki, dofinansowanie dla szkół:
ZSS Nr 1 – 137tyś zł, ZSS Nr 2 – 140tyś zł, ZSS Nr 3 – 77tyś zł,
SP w Bielowicach ponad 9tyś zł, w Mroczkowie Gość. – ponad 13 tyś zł,
w Kraśnicy - ponad 5tyś zł.
W tym roku nie będzie podpisany akt notarialny z firmą ROVESE na wykup
OPS i Przedszkola Nr 6 w Opocznie i środki finansowe przejdą nadwyżką na
przyszły rok.
Dla OSP będą przesunięte środki finansowe w kwocie 2tyś zł. na diety za akcje
OSP.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Susik Iwona – nacz. Wydz. Opłat Lokalnych - przedstawiła projekt uchwały
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty - przedstawił projekt uchwały
w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru
ofert.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Pan Naczelnik poinformował, że gmina nie ma zamiaru likwidacji Przedszkoli,
jest to tylko zabezpieczenie na przyszłość.
Pacan Andrzej – radny – Pan naczelnik mnie uspokoił, że gminne placówki nie
będą likwidowane po podjęciu tej uchwały.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – nie wiemy jeszcze jaka będzie sytuacja
w prywatnych Przedszkolach i ten projekt uchwały pozwoli nam na jasność
działania.
Figura Jadwiga – radna – czy w roku 2016 będzie więcej dzieci?
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – obecnie jest niż demograficzny.
Starus Ryszard – radny – czy w prywatnych Przedszkolach dzieci są za darmo?
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – prywatne Przedszkola otrzymują 75%
dotacji od gminy i mogą pobierać czesne.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił projekty uchwał
w sprawach:
- likwidacji GZOPO w Opocznie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
- utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum
Usług Wspólnych Gminy Opoczno” oraz nadania jej statutu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Poinformował, że zakończenie likwidacji jednostki GZOPO nastąpi do dnia
30 kwietnia 2016r. Po zakończeniu likwidacji należności i zobowiązania
GZOPO przejmie Urząd Miejski.
W tym roku w czerwcu nastąpiła zmiana ustawy o samorządzie gminnym, która
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Jednostki obsługi ekonomiczno
– administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez placówki samorządu
mogą działać na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy. Jest wada prawna bo nie w każdej placówce jest
księgowy, a za finanse odpowiada Burmistrz. Należy wzmocnić nadzór nad
placówkami oświatowymi. Chcemy, aby Centrum Usług było tworzone na bazie
GZOPO, gdyż są tam pracownicy doświadczeni. Łącznie jest 14 pracowników
i prawdopodobnie będą redukcje. Burmistrz organizuje konkurs na kierownika
i on będzie decydował o zatrudnieniu w Centrum Usług.
Nalewczyńska Anna – księgowa GZOPO – jeśli chodzi o płace to mamy
jednakowy program.
Turek Wiesław – radny – ten proces powinien się odbywać dwuetapowo,
a Rada uchwałę powinna podjąć na następnej sesji. Nie należy się spieszyć.
Najpierw przekształćmy GZOPO w Centrum Usług, a później drugi etap
dokładamy następne placówki. Pośpiech nie jest wskazany.
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – na ten temat były konsultacje z prawnikami.
Pacan Andrzej – radny – głównym tematem to nie jest likwidacja księgowości
tylko powstanie Centrum Usług i wspólna księgowość dla placówek
oświatowych.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty –są proponowane dwie uchwały
oddzielne i mamy trzy miesiące na dokończenie tego procesu.
Turek Wiesław – radny – zgłosił wniosek, aby ten temat przesunąć na sesję
w styczniu 2016r.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 3, wstrz. – 0, odrzuciła wniosek radnego
Turka.
Starus Ryszard – radny – może w pierwszej kolejności powołać Centrum,
a później zlikwidować GZOPO?
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – byłoby to generowanie kosztów.
Komisja przyjęła do wiadomości projekty uchwał w sprawach: likwidacji
GZOPO i powołania Centrum Usług Wspólnych w Opocznie.
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie:
rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 5 października 2015r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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Łuczkowski Tomasz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno przez OSP w Modrzewiu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
Turek Wiesław – radny – ustawa o przekształceniu GZOPO nic nie mówi
o księgowości jednostek gminy.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – główny argument to sprawa ZUS
w ZSS Nr 1 w Opocznie.
Wobec braku pytań Przewodnicząca komisji podziękowała i zakończyła
posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji 11.30 – 12.15
Protokołowała
Marta Gonsiewska

Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Figura
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