PROTOKÓŁ NR 3/16
Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej
W dniu 15 marca 2016r.
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jadwiga Figura- Przewodnicząca Komisji
Budżetowej.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik 2 do protokołu.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.
Przewodnicząca komisji zaproponowała zmiany w porządku obrad ze względu
na obecność Pani Ewy Kądzieli- Prezesa Centrum Integracji Społecznej.
Komisja głosami: za-6, przeciw-0, wstrz.-0 wyraziła zgodę na zmiany w
porządku obrad.
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2016r.
2. Działalność CIS.
3. Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony
przeciwpożarowej- sprawozdanie finansowe.
4. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
5. Informacja na temat Strategii Gminy Opoczno na lata 2014- 2020.
6. Staż Miejska- wydatki i wpływy.
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie.
8. Zapytania i wolne wnioski.
Komisja głosami: za-6, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła przedstawiony porządek
posiedzenia.
Ad.pkt.1
Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2016r.
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Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej Nr 1/16 z dnia 26
stycznia 2016r. i Nr 2/16 z dnia 16 lutego 2016r. były wyłożone do wglądu w
Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed
rozpoczęciem Komisji.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z miesiąca stycznia.
Komisja głosami: za-6, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 1/16 z dnia 26 stycznia 2016r.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z miesiąca lutego.
Komisja głosami: za-6 przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 2/16 z dnia 16 lutego 2016r.
Ad. pkt.2
Działalność CIS.
Ewa Kądziela- Prezes CIS- Na skutek błędnej interpretacji w proces decyzyjny
naszej fundacji włączeni są Radni Miejscy. Staramy się to wykroczenie na razie
sygnalizować. Nasza działalność opiera się o decyzję wojewody. Polega na
aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Opoczno. Jest to ok. 400 osób.
Działamy odwrotnie do programów realizowanych przez gminę. Nie opieramy
się na jednomiesięcznym zatrudnianiu, tylko prowadzimy aktywizację
zawodowa przy współpracy z Urzędem Pracy. Minimum pobytu to jest 18miesiecy z pełnym uposażeniem- czyli pakietem ubezpieczeń społecznych, a
ubezpieczenie zdrowotne opłaca OPS. Po zakończeniu programu nie należy się
zasiłek dla bezrobotnych. Co wykonujemy dla gminy? My nie świadczymy
wykonania zadania publicznego i tu nastąpił brak zrozumienia tego działania. W
2008 roku po negocjacjach z burmistrzem Opoczna panem Wieruszewskim
powstał zamysł aby centrum funkcjonowało na zasadzie współpracy z gminą. W
miedzy czasie nastąpiła zmiana ustawy. Całość tych negocjacji spowodowała
stan rzeczy, że zaprzestano dofinansowania centrum i nie doinformowano
radnych że nie jest ich rolą ustalanie stawki, przypadającej na jednego
uczestnika. Wysokość tej stawki to jest moja praca w planie budżetu
zatwierdzonego przez ministra. I ta stawka dostarczona na piśmie do urzędu
wynosiła 1100zł bez zasiłku integracyjnego czyli minus 600zł na ówczesny
czas. Ten błąd prawny ciągnął się do jakiegoś momentu zdaje się do 2011r.
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gdzie zaprzestano wypłacania dotacji, ani wynagrodzenia za wykonana pracę na
rzecz gminy co mamy potwierdzone przez WOŚ czyli przez Pana Naczelnika.
Pismo zostało dostarczone do urzędu i ówczesny Pan Sekretarz odpowiedział
nam, że nie ma umowy to nie ma sprawy. Chciałam zaznaczyć, że praca
wykonana i przyjęta według umowy słownej jest tak samo ważna jak ta
umowa. Nic nie wskazywało na to, że pieniądze nie zostaną wypłacone,
ponieważ praca była przyjęta, współpraca istniała i nie byliśmy informowani, że
nie będzie dotowana ta działalność. Być może w wyniku błędów prawnych
zaprzestano dotacji. Potem podejrzewam, że naczelnik kontynuował ten pogląd i
były przyznawane jakieś pieniądze. Myśmy się na to godzili do niedawna
ponieważ chodziło o wypłacenie kwoty czynszu za stacje sanitarnoepidemiologiczną. Tam powstał tez problem, ponieważ mamy
umowę
użyczenia za co nie można opłacać czynszu. Ta umowa została wypowiedziana
sanepidowi i obecnie sanepid został poproszony o zawiązanie umowy
właściwej, czyli umowy dzierżawy lub wynajmu w normalnej formie bo ja
mając umowę użyczenia opłacałam czynsz i tutaj nie ma logiki w tym. Dlatego
też zgłosiłam zaprzestanie chęci przyjmowania tej dotacji na poprzedniej Radzie
Miejskiej. CIS wykonuje określoną usługę dla gminy zawartą w art. 3
(odczytanie art.). Usługa ta nie może być wykonana nieodpłatnie. Centrum
zostało otwarte bez środków publicznych. Były nam przyznane środki z Urzędu
Marszałkowskiego, ale ponieważ nie mieliśmy lokalu z umową wieloletnią jaki
jest wymóg ustawy, nie skorzystaliśmy z tego dofinansowania- ok. 500tys. zł.
My jesteśmy jednostką z uprawnieniami Centrum Integracji Społecznej na co
wskazuje decyzja wojewody. Dyrektora nikt nie zatrudnia, gdyż deklaruje on
pracę w mojej osobie na zasadach społecznych. Co określa statut centrum.
Wszystkie kontrole na terenie centrum przebiegły pomyślnie. Urząd Kontroli
Skarbowej zasugerował aby poddać się kontroli dobrowolnie by zaprzestać ciąg
donosów. Mam problem z NIK, który ukarał mnie grzywną za to, że podobno
nie dopuściłam ich do kontroli. NIK robi sporo zamieszania w takich
jednostkach na terenie całego kraju. Mamy po to ustawę i prawo aby się do niej
dostosować. Sprawa będzie kontynuowana w Prokuraturze Generalnej ponieważ
według mnie NIK popełnił przestępstwo
Jadwiga Figura- Przewodnicząca Komisji-Czy będziecie teraz Państwo
urzędować w kotłowni przy ulicy Skłodowskiej?
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Ewa Kądziela- Prezes CIS- Nie. Teraz to jest forma działalności usługowej lub
pro sportowej co będzie uzgadniane z Burmistrzem i z grupa obywateli.
Prawdopodobnie będzie to działalność pro sportowa.
Jadwiga Figura-Przewodnicząca Komisji- Czy działacie wspólnie z PUP?
Ewa Kądziela-Prezes CIS- Ustawowo jesteśmy związani z PUP .
Jadwiga Figura-Przewodnicząca Komisji- Jak się wam współpracuje?
Ewa Kądziela- Prezes CIS-Jak tylko możemy tak sobie pomagamy.
Jadwiga Figura-Przewodnicząca Komisji- Ile teraz osób pracuje?
Ewa Kądziela- Prezes CIS-Około 80 osób w gminie Opoczno, ale są wnioski
żeby powiększyć o 20 osób. Można o 50 ,ale ważna jest współpraca z gminą i
opłacanie tych naszych usług. Bo my musimy wyposażyć pracownika w
ubrania, jedzenie.
Jadwiga Figura-Przewodnicząca Komisji- Z jakimi problemami boryka się Pani
najbardziej?
Ewa Kądziela-Prezes CIS- Największym problemem jest brak działań
leczeniem uzależnień. Na całą gminę jest to dwóch lekarzy.
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Andrzej Pacan-radny- W tej chwili osoby pracujące nie maja prawa do zasiłku.
Czyli nie maja prawa do emerytur?
Ewa Kądziela- Prezes CIS-Maja wszystkie świadczenia. Bez prawa do zasiłku
dla bezrobotnych.
Andrzej Pacan-radny- Ile za tę pracę otrzymują?
Ewa Kądziela-Prezes CIS- 1100zł. brutto na rękę ok. 800 zł. Mogą wypracować
premie 50% wynagrodzenia.
Andrzej Pacan-radny- Kto w razie kłopotów, za co jest odpowiedzialny? Tych
podzespołów jest dużo.
Ewa Kądziela-Prezes CIS- Mamy status fundacji Interregion. Podlegamy pod
ten statut. Jednostka funkcjonuje w strukturze fundacji. To nie jest odrębna
forma działalności tylko integralna część działalności realizowana według celów
ustalonych w tym statucie.
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Andrzej Pacan-radny- Jeżeli przekazujemy już jakieś pieniądze to przekazujemy
na fundację. Nie na Cis tylko na fundację.
Sylwester Ziębicki-prawnik- Punkt który, został z zdjęty z poprzedniej sesji jest
zgodny z prawem i zgodny z przepisami prawa. Skąd się wzięła kwota 40 zł? W
ramach korkowego przyznaliśmy państwu kwotę x. Ta kwota x podzielona
przez ilość członków daje 40 zł. Nie ma co niszczyć prawidłowo przygotowanej
uchwały. Uzasadnienie do tej uchwały w sposób jednoznaczny i precyzyjny
wskazuje dlaczego „stop”. Jeżeli Państwo macie w budżecie na 2016r. kwotę x
w korkowym na to zadanie to tyle przyznajemy w ramach tej dotacji. Ta
uchwała podjęta jest prawidłowo. Ze strony gminy nie ma żadnego zaniedbania
ani interesu aby atakować fundację. Fundacja w ramach swojej działalności
otrzymała status zatrudnienia socjalnego w ramach ustawy.
Ewa Kądziela- Prezes CIS- Uprawnienia nie otrzymała fundacja tylko jednostka
organizacyjna. Podważam jeszcze raz pana opinię prawną całkowicie. Wy jako
gmina możecie mi opłacić usługę określoną w art. 3. Jeżeli chcecie podjąć tą
uchwałę to proszę bardzo bo ja nie będę uczestnikiem tego postępowania. Będę
teraz na piśmie interpretować z własnej strony. Ja mam inne zdanie niż Pan. Nie
przystąpię do porozumienia. 40 zł. to hańba.
Jadwiga Figura-Przewodnicząca Komisji- Czy Pani na piśmie zwracała się o
kwotę na ten cel?
Ewa Kądziela-Prezes CIS- Nigdy się nie zwracałam. Było wysyłane pismo w
2008r. jaka kwotę potrzebujemy na jednego pracownika. Możemy naprawić tę
sytuację, możemy pobierać tę dotacje, ale nie musimy bo nie będziemy pobierać
jej nadal niezgodnie z naszą działalnością. Opinia prawna nie jest zgodna z tą
forma działalności. Mam nadzieje, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu.
Sylwester Ziębicki-Prawnik- Z całym szacunkiem do tego co Pani robi. W
ramach budżetu przyznaliśmy kwotę w ramach walki z alkoholizmem. To nie ja
Pani przyznałem te 40 zł. tylko Radni w budżecie na 2016r. w ramach tego
programu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.pkt.3
Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony
przeciwpożarowej- sprawozdanie finansowe.
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Edyta Krzysztofik- Kierownik zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności- przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostek OSP z terenu
gminy Opoczno za rok 2015 /załącznik nr 3a do protokołu/, a także koszty
funkcjonowania poszczególnych jednostek oraz analizę wydatków budżetowych
Gminy Opoczno na cele ochrony przeciwpożarowej- sprawozdanie finansowe
/załącznik nr 3 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.pkt.4
Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady
komunalne.
Stanisław Miazek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska- przedstawił informację dotyczącą zebranych odpadów
komunalnych z Gminy Opoczno za rok 2015 /załącznik nr 4 do protokołu/,
koszty odbioru i zagospodarowania odpadów /załącznik nr 5 do protokołu/,
informację o stanie czystości i porządku w gminie Opoczno /załącznik nr 6 do
protokołu/ oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenach gmin woj. łódzkiego /załącznik nr 7 do protokołu/.
Andrzej Pacan-radny- Przedstawił informację z prasy na temat wysokości opłat
za odpady segregowane i niesegregowane w gminach województwa łódzkiego.
Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Porównanie stawek powinno być
nie tylko od jednej osoby, ale powinniśmy wziąć pod uwagę system wyliczenia
stawek. Są gminy, które mają tylko dwa progi, jak np. Drzewica. Na poprzedniej
komisji padła propozycja ze strony Pani Przewodniczącej, że skoro od 1
kwietnia 2016r. wchodzą preferencje krajowe dla rodzin wielodzietnych, to
może u nas też przejść do systemu. Wtedy też stawka dla gospodarstw
jednoosobowych lub dwuosobowych wzrośnie nieznacznie, bądź w ogóle. Za to
w gospodarstwach wielodzietnych będzie to wzrost większy, ale będzie to
ustosunkowane nowym programem pomocy.
Mariola Klimek- P.G.K. Sp. z o.o. Opoczno- Istnieje problem w klasyfikacji
stawek, zwłaszcza w przedziale od 3 do 5 osób. W tym przedziale ucieka nam
najwięcej pieniędzy, a odbieramy od nich najwięcej odpadów. Proszę Państwa,
abyście spojrzeli na to łaskawym okiem i przeanalizowali sytuację. Być może
stawka od osoby, będzie najlepszym rozwiązaniem.
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Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Mam prośbę do Pani kierownik
PKG. Chodzi o zestawienie kosztów, którą przygotowujecie do przetargów pod
kątem tego, czy jest wliczony w to podatek od składowisk. Radni proszą o taką
informację.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.pkt.5
Informacja na temat Strategii Gminy Opoczno na lata 2014-2020.
Radni zapoznali się z informacją na temat Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na
lata 2014-2020 /załącznik nr 8 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.pkt.6
Straż Miejska-wydatki i wpływy.
Tadeusz Brola- Komendant Straży Miejskiej- przedstawił informację na temat
efektów realizacji zadań oraz wydatków i wpływów za rok 2015 Straży
Miejskiej w Opocznie /załącznik nr 9 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.pkt.7
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie.
A) Programy związane z zapobieganiem bezrobociu- bezrobocie w Gminie
Opoczno.
Jan Kaczorowski- Powiatowy Urząd Pracy- przedstawił informację na temat
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie programach
związanych z zapobieganiem bezrobociu oraz o bezrobociu w mieście i gminie
Opoczno w roku 2015 /załącznik nr 10 do protokołu/. Ponadto przedstawiono
informację na temat zatrudnienia i korzystania z aktywnych form
przeciwdziałaniu bezrobociu przez Urząd Miejski w Opocznie w 2015r.
/załącznik nr 11do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
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B) Realizacja Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ora Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2015- ocena.
Edyta Krzysztofik- Kierownik zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności- przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii w 2015r. /załącznik nr 3 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
C) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2015r. w tym sport i kultura fizyczna.
Edyta Krzysztofik- Kierownik zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności- przedstawiła informację na temat współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2015. /załącznik nr 3 do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z informacją na temat sportu i kultury fizycznej
na terenie Gminy Opoczno /załącznik nr 12 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
D) Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2013-2015 w zakresie prowadzenia
Placówek Wsparcia Dziennego.
Edyta Krzysztofik- Kierownik zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności- przedstawiła sprawozdanie z realizacji w 2015 r. Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w zakresie prowadzenia
Placówek Wsparcia Dziennego /załącznik nr 3 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
E) Sprawozdanie z realizacji w 2015r. Gminnego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla Gminy Opoczno na lata 2013-2015.
Edyta Krzysztofik- Kierownik zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności- przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego za rok 2015 /załącznik nr 3 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
8

F)Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015
rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Jadwiga Oleksik- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznieprzedstawiła sprawozdanie na temat realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny oraz przedstawiła potrzeby związane z realizacją tych zadań /załącznik
nr 3 do protokołu/.
Jadwiga Oleksik- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w OpoczniePoinformowała, że program 500+ będzie realizowany od 1 kwietnia 2016r.
wnioski można już pobrać w siedzibie OPS. Pracownicy zostali
wykwalifikowani do pomocy przy wypełnianiu wniosku.
Jadwiga Figura- Przewodnicząca Komisji- Ile dzieci skorzysta z programu?
Jadwiga Oleksik- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w OpocznieSzacujemy, że ok. 4.700 dzieci obejmie ten program. Dzieci w gminie w wieku
0-18 lat. Na pierwsze dziecko nie będzie przysługiwało dofinansowanie.
Jadwiga Figura- Przewodnicząca Komisji- Czy powstała specjalna komórka w
OPS do obsługi tego programu?
Jadwiga Oleksik- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie- Tak.
Kadra została przeszkolona. Dodatkowo ok. 23 marca będziemy mieli
instalowane programy. Część danych będziemy mogli wykorzystać z własnej
bazy danych. Na pewno będą na początku problemy, ale myślę, że szybko się z
nimi uporamy.
Andrzej Pacan- radny- Wspominała Pani, że istnieje możliwość, że rodzice
mogą wykorzystywać te pieniądze na swoje potrzeby. Co wtedy?
Jadwiga Oleksik- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie- W razie
takiej sytuacji pracownicy OPS mogą sami rozporządzać pieniędzmi.
Przeznaczą je wtedy na odzież, dodatkowe lekcje dla dzieci, bądź opłacą
rachunek za energię. To zależy od potrzeb danej rodziny.
Krzysztof Grabski- radny- Uważam, że bezrobocie się nie zmniejszy w tej
sytuacji. Wręcz przeciwnie, będzie jeszcze większe.
G) Podjęcie uchwał w sprawach:
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a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Rejonowe
Koło Pszczelarzy w Opocznie.
Tomasz Łuczkowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 13 do protokołu/.
Komisja głosami: za -6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno Przez Ludowy
Klub Sportowy „ Kaja” Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 14 do protokołu/.
Dodatkowo Sekretarz zwrócił się do radnych z prośbą o powołanie komisji
doraźnej Rady Miejskiej w Opocznie do spraw zmiany statutu gminy /załącznik
nr 15 do protokołu/.
Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy
Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z
zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Andrzej Kopania- prezes MPK Sp. Z o.o.- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 16 do protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w
Opocznie.
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 17 do protokołu/.
Komisja głosami: za -6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) przejęcia prawa
komunalnego.

własności

nieruchomości
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do

zasobu

mienia

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntamiprzedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) przejęcie prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do
zasobu mienia komunalnego.
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntamiprzedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
g) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym.
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntamiprzedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.
Jadwiga Figura-radna- Reprezentuję mieszkańców tego bloku, ponieważ sama w
nim mieszkam. Konflikt trwa od 1994r. Chcieliśmy wykupić ten teren, ale stało
się inaczej. Państwo Ścierwiccy dostali zgodę na dzierżawę na 15 lat, ale pod
zakład fryzjerski. Teraz jest tam zakład reperujący kosiarki. Jest to bardzo
uciążliwe dla mieszkańców bloku. Większość ludzi tam mieszkających to
emeryci. W imieniu mieszkańców proszę o wydzierżawienie tylko na 3 lata, bez
prawa wykupu. Dysponuję dokumentami (od 1994r.). Jeśli Państwo radni chcą,
mogę je udostępnić. Zapraszam Państwa abyście zobaczyli jak uciążliwe jest
tam życie.
Komisja głosami: za -0, przeciw-5, wstrz-0, negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
h) określenia terminu, częstotliwości i uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Stanisław Miazek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 21 do
protokołu/.
Komisja głosami: za -6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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i)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno.
Stanisław Miazek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do
protokołu/.
Komisja głosami: za -3 przeciw-1, wstrz-2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
j) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Opoczno.
Stanisław Miazek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 23 do
protokołu/.
Komisja głosami: za -6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
k) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z
nich.
Stanisław Miazek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 24 do
protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
l) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno na rok
2016.
Stanisław Miazek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały w sprawie /załącznik nr 25
do protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu sołectwa Sobawiny.
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 26 do protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
n) rozpatrzenie uwag, uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Woli Załężnej”
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 27 do protokołu/ oraz odczytał treść uwag załączonych do
uchwały.
Komisja głosami: za -2, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
o) zmiany uchwały nr XLIII/435/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29
sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Opoczno.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 28
do protokołu/.
Krzysztof Grabski- radny- Czy obecność na Komisji Rolnictwa też wchodzi w
grę?
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Tylko w sesji. Będzie to w zaleceniach
pokontrolnych.
Komisja głosami: za -3, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
p) zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28
stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet
oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w
Opocznie.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 29
do protokołu/.
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Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
q) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 20162029.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 30
do protokołu/.
Komisja głosami: za -3, przeciw-0, wstrz-2, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
r) przekazania środków finansowych dla policji.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 31
do protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
s) zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
roku 2016.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 32
do protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
t) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 33
do protokołu/.
Komisja głosami: za -1, przeciw-0, wstrz-2, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Ad.pkt.8
Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura- Przewodnicząca Komisji- Czy wiadomo coś odnośnie bazarku?
Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Dwa tygodnie temu odbyło się
spotkanie kupców z bazarku z architektem. Celem spotkania, było ustalenie
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wyrównania budek i zadaszenia ich. Kupcy zaczną od wymiany pawilonów.
Chcemy, aby kupcy spod namiotów zdecydowali się na postawienie własnych
pawilonów z zadaszeniem. Chcemy przygotować projekt uchwały na podstawie,
której będzie można wydzierżawiać kupcom bez przetargu pawilony, tak aby
można było powiększać go o pawilon sąsiedni jeżeli będzie on zwolniony.
Chcemy jak najbardziej ułatwić im pracę.
Krzysztof Grabski- radny- Jak wygląda sprawa z Kauflandem?
Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Z tego co wiem to sprawa została
sfinalizowana.
Jadwiga Figura- Przewodnicząca Komisji- Jeszcze mam pytanie odnośnie hotelu
na Staromiejskiej 39 i kominów, które bardzo zanieczyszczają powietrze. Czy
można coś zrobić w tej sprawie?
Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna-Oczywiście, ale nie w tym
momencie. Na razie nie jest to możliwe technicznie. Aby podłączyć
Staromiejską 39 do centralnego ogrzewania musielibyśmy poprowadzić nitkę
wysokich parametrów na koszt gminy. Na razie nie mamy tych pieniędzy w
budżecie. Poza tym z doświadczenia wiem, że ludzie którzy tam mieszkają i tak
nie będą za to płacić ponieważ nie płacą ani za czynsz, ani za wodę.
Andrzej Pacan- radny- Mam pytanie dotyczące słupa w Bielowicach. Czy może
Pani mi coś powiedzieć na ten temat?
Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Zakład energetyczny przesunął go
ile mógł. Byłam na miejscu z Panem Sulgostowskim i na dzień dzisiejszy ten
słup jest na równi ze studnią.
Andrzej Pacan- radny- Zgłaszam wniosek o jak najszybsze przesunięcie słupa,
ponieważ niebawem zaczną się prace polowe i rolnicy będą mieli problem z
dojazdem do swoich pól.
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji podziękowała i
zakończyła posiedzenie Komisji.
Czas trwania komisji 12.15-16.00
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Protokołowała

Przewodnicząca Komisji

Bogumiła Kędziora

Jadwiga Figura

Alicja Firmowska
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