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PROTOKÓŁ NR 4/16 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
w dniu 21.04.2016r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Jadwiga Figura - Przewodnicząca Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista  obecności zaproszonych gości  stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2016r. 
2. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.  
3. Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.  
4. Opieka zdrowotna w szkołach.  
5. Organizacje pozarządowe – wydatki.  
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
 

Jadwiga Figura - Przewodnicząca Komisji - otworzyła posiedzenie Komisji i powitała 
wszystkich obecnych. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę w porządku posiedzenia 
/załącznik nr 3 do protokołu/.  
Zaproponowała, aby punkt dotyczący Sytuacji energetycznej w gminie Opoczno, stanu 
linii energetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na 
przyszłość omówić jako pierwszy. Komisja wyraziła zgodę głosami: za – 6, przeciw – 
0, wstrz. – 0.  
 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji, po zmianie.  

 
Ad. 1.   

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w marcu 2016r. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 3/16 z dnia 15.03.2016r. 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 protokołu. 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca marca. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 3/16 z dnia 15 marca 2016r. 

 
Ad. 2. 

Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 
ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.  
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a) Polska Spółka Gazownicza – Zakład w Łodzi 

Przedstawiciel – przedstawił informację / załącznik nr 4 i 4a do protokołu /.  
Jadwiga Figura – radna – Ciśnienia są różne, czy rury na ul. Piotrkowskiej to 
wytrzymają?  
Przedstawiciel – Proszę się nie obawiać. Jesteśmy w stanie zareagować na potrzeby                       
i przeprojektować sieć.  
Wiesław Turek – Czy została oddana do użytku sieć do OPTEX-u?  
Przedstawiciel – Tak, w lutym i od tego czasu jest formalnie istniejąca. Od marca 
wszystkie składane wnioski o przyłącza są pozytywnie rozpatrywane.  
 

b) PGE Dystrybucja S.A.  
Przedstawiciel – przedstawił informację / załącznik nr 5 do protokołu /. 
Ryszard Starus – Wiceprzewodniczący – Potrafi być wyłączenie po dwa razy w 
tygodniu, rozkodowuje się sprzęt domowy.  
Przedstawiciel – Krótkotrwałe wyłączenia wynikają z automatyki, czasem z powodu 
prac.  
Wiesław Turek – radny – Gmina Opoczno kupiła 45 ha w kierunku Opoczno-
Południe, potencjalnie przeznaczone pod Strefę Przemysłową. Czy jesteście 
zainteresowani uzbrojeniem?  
Przedstawiciel – Nic nie stoi na przeszkodzie byśmy ten teren uzbroili w sieć 
elektryczną, ale potrzebny jest odbiorca, który podpisze z nami umowę.  
Wiesław Turek – radny – Jaki czas jest Wam potrzebny do realizacji inwestycji? 
Przedstawiciel – W ciągu 2 lat jesteśmy w stanie wybudować linię.  
Jadwiga Figura – radna – Proszę dopilnować, by ten obręb został dołączony do miasta.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna - To następny etap procedowania, 
przyłączenie i odrolnienie.  
 

c) ZEC Sp. z o.o. w Opocznie  
Przedstawiciel – przedstawił informację / załącznik nr 6 do protokołu /. 
Wiesław Turek – radny – Opoczno jest na 2 miejscu pod względem zanieczyszczenia 
powietrza. Trzeba zastanowić się, jak zaprojektować miasto Opoczno, żeby była 
możliwość zaopatrzenia w gaz. Wydział Techniczno-Inwestycyjny i ZEC powinny 
prowadzić rozmowy na temat rozwoju energetyki cieplnej. Program KAWKA mógłby 
objąć większą liczbę mieszkańców, gdyby bardziej był nagłośniony w mediach. Czy 
posiadacie strategię, czy skupiacie się wyłącznie na spełnieniu norm CO2?  
Przedstawiciel – Odbyło się spotkanie dotyczące rejonu ul. Batorego, Kwiatowa, 
Libiszewska, w stron ul. Staromiejskiej. Dotarliśmy z deklaracjami do każdego 
mieszkańca. Wpłynęło do nas zwrotnie jedynie 5 deklaracji.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna - Nie ma kompleksowego projektu, w 
który byłyby zaangażowane Spółka ZEC, Spółka Gazownicza i Gmina. Nie do końca 
zgodzę się ze stwierdzeniem, że Program KAWKA był mało rozpropagowany.  
Program KAWKA jest dobrym programem, można pozyskać dofinansowanie w wys. 
65%, ale pod warunkiem że zdemontuje się dotychczasowe źródło ciepła w postaci 
pieca.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
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Ad. 3. 
 Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.  
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS w Opocznie – przedstawiła informację           
/ załącznik nr 7 do protokołu /.  
Radni otrzymali dodatkowy materiał – raport wydanych decyzji z programu Rodzina 
500+  / załącznik nr 8 do protokołu /.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. 4. 
 Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez Gminę.  
Radni zapoznali się z materiałami nadesłanym przez Starostwo Powiatowe / załącznik 
nr 9 do protokołu / oraz Szpital Powiatowy w Opocznie /załącznik nr 10 do protokołu 
/.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. 5. 

Organizacje pozarządowe – wydatki.  
Edyta Krzysztofik -  Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 11 do protokołu /.  
Jolanta Milczarek-Stanik - Inspektor w Wydz. Promocji, Kultury i Funduszy 
Europejskich - przedstawiła informację / załącznik nr 12 do protokołu /.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. 6. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
 

A) Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich.  
Radni zapoznali się z materiałami nadesłanymi przez Prokuraturę Rejonową                                     
w Opocznie / załącznik nr 13 do protokołu /, Sąd Rejonowy w Opocznie / załącznik nr 
14 do protokołu /, Komendę Powiatową Policji w Opocznie  / załącznik nr 15 do 
protokołu / oraz Straż Miejską / załącznik nr 16 do protokołu /. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
 

a) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 
Maria Barbara Chomicz - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 17 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno                      
na lata 2016-2018. 
Maria Barbara Chomicz - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 18 do protokołu /. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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c) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji                               
w Opocznie. 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 19 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za 
inkaso na terenie Gminy Opoczno. 
Iwona Susik - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 20 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
e) wyrażenie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej. 
Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką w § 1.1 „Wyraża się zgodę na 
wydzierżawienie dla Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Słoneczne przy ul. 
Partyzantów 63 A, B, C, po 1/3 dla każdej ze wspólnot, na okres 15 lat 
nieruchomości gruntowej położonej w obr. 10m. Opoczno oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki Nr 498/2 o pow. 0,0693 ha zlokalizowane przy ul. Partyzantów, 
będącej własnością Gminy Opoczno, uregulowane w księdze wieczystej KW PT 
10/00024516/9 z przeznaczeniem pod plac zabaw oraz otwarta siłownię.” /załącznik nr 
21 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
f) zmiany Uchwały Nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                               
27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.” 
Edyta Krzysztofik -  Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności- 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 22 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
g) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Bukowiec Opoczyński  na lata 
2016-2026. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr  23 do protokołu.  

W związku z tym, że Radni otrzymają Plan Odnowy miejscowości Bukowiec 
Opoczyński w późniejszym terminie Komisja przyjęła projekt uchwały do 
wiadomości. 

 
h) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wola Załężna na lata 2016-2026. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr  24 do protokołu.  

W związku z tym, że Radni otrzymają Plan Odnowy miejscowości Wola 
Załężna w późniejszym terminie Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
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i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 
Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - przedstawiła warianty do projektu 
uchwały / załącznik nr 25 do protokołu /. 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                         
i Ochrony Środowiska – Proszę  wybrać jakiś wariant, aby na sesję został 
przygotowany projekt uchwały.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Spółka PGK założyła do przetargu                          
35 tys. osób zameldowanych na terenie Gminy Opoczno, w specyfikacji warunków 
zamówienia, a w załączniku była podana liczba 30 tys. Od liczby 35 tys. osób kwota 
wychodzi 2 mln 650 tys. zł, a od liczby 30 tys. osób wychodzi kwota 2 mln 350 tys. zł, 
czyli jest niższa o 300 tys. zł.  
Mamy błąd zaniechania przez 4 lata. Nie było żadnej korekty z naszej strony.  
Wiesław Turek – radny – Wszystkie warianty, które nie bilansują budżetu są do 
odrzucenia. Trzeba zmienić cały system, bo to system ułomny, nie odzwierciadla 
rzeczywistości. 5 tys. ludzi zginęło z systemu, połowa to „lipa”, a druga połowa to 
osoby, które są tylko w weekendy. Ten system nie jest sprawiedliwy. Trzeba zmienić 
całą filozofię.  
 
Członkowie Komisji dyskutowali na temat poszczególnych wariantów i ostatecznie 
Komisja  
Przyjęła do wiadomości 7 wariantów, do projektu uchwały w sprawie: wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno.    
Komisja głosowała wariant V następująco: za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 1. 
Komisja głosowała wariant VII następująco: za - 1, przeciw – 0, wstrz. 0.  
Komisja opowiedziała się za wprowadzeniem od stycznia 2017r. nowych zasad 
ustalenia stawki opłaty za śmieci, opartych na rozbiciu gospodarstw domowych w 
zależności od liczby mieszkańców – ten WNIOSEK komisja przegłosowała 
następująco: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
 
j) uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno. 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                              
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 26 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
k) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                          
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 27 do protokołu /. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029. 
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Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 28 do 
protokołu /. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz - 2, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
m) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 29 do 
protokołu /. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 2, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Ad.7.  

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Radni otrzymali propozycję apelu kierowanego do Prezydenta Warszawy Pani 

Hanny Gronkiewicz –Waltz  /załącznik nr 30 do protokołu/. 
 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Chciałam zapytać o hotel na l. Przemysłowej i o 
bazarek. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli chodzi o bazarek to wszystkie 
uzgodnienia co do kompleksowego remontu  w zakresie uzgodnień z projektantami są 
zakończone. Do końca czerwca projektant ma nam przesłać ostateczny projekt 
bazarku. Zaczynamy remont od litego L wzdłuż ogrodzenia za Rossmanem i 
parkingiem. Tamci kupcy jako pierwsi zadeklarowali, ze zrobią przebudowę. Mamy 
deklarację, że będzie to na przełomie roku, a reszta cały rok 2017.  
Ul. Przemysłowa diagnozowana jest jako obszar do rewitalizacji. Chcemy ją objąć 
dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na poziomie 85% w zakresie 
rozebrania i pobudowania hotelu od nowa.   
Wiesław Turek – radny - Proszę o sprawdzenie na sesję, ile jest na terenie Gminy 
Opoczno gospodarstw jednoosobowych.  
Krzysztof Grabski – radny – Zgłaszam wniosek o wyposażenie gospodarstw                            
w miejscowościach wiejskich w dodatkowy kosz, w związku z tym że na terenie 
miasta będą odbierane śmieci dwa razy w  miesiącu.  
Andrzej Pacan – radny – Zgłaszam wniosek o wykonanie boiska z bieżnią 
lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej w Bielowicach.  

 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 15.40 
 
 
 

                      Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała                                         Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu                     

i Usług  
 
Bogumiła Kędziora                                                             Jadwiga Figura       
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