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PROTOKÓŁ NR 7/16 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej 

w dniu 12 lipca 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. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Efekty działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w gminie. 

2. Wykorzystanie środków unijnych przez gminę. 

3. Działalność wysypiska odpadów komunalnych, dzikie wysypiska. 

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 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za- 5, przeciw- 0, wstrz.- 0 przyjęła przedstawiony porządek 
posiedzenia. 

Ad. pkt. 1 

 Efekty działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w gminie. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik SSiOL – przedstawiła informację na temat 
efektów działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w gminie /załącznik 
nr 4 do protokołu/. 

Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji – Powinniśmy nawiązać kontakt z 
firmą Ferrero. Mamy tereny pod inwestycję. Dużo osób dojeżdża z Opoczna do 
Belska. Gdyby się udało powstałyby nowe miejsca pracy. 
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Krzysztof Grabski – radny – Mamy miasto ludzi starszych. Powinniśmy 
inwestować w porządne chodniki, nasadzenia drzew, żeby było przyjemniej, 
działać w kierunku udogodnień dla ludzi starszych. 

Ryszard Starus – radny- Wydaje mi się, że nie ma żadnych przeszkód, aby 
rozwijać się w naszym mieście, zakładać swoje własne działalności.  

Ad. pkt. 2 

Wykorzystanie środków unijnych przez gminę.  

Magdalena Jarzębowska – Pracownik Wydz. PKSiFE – przedstawiła informację 
na temat wykorzystania środków unijnych przez gminę /załącznik nr 5 do 
protokołu/. 

Jadwiga Figura – radna – Środki unijne są na bieżąco wykorzystywane, 
programy są monitorowane, co nas bardzo cieszy. 

Ryszard Starus – radny – Czy program unijny może objąć świetlice wiejskie pod 
względem zaopatrzenia w komputery i stały dostęp do internetu? 

Magdalena Jarzębowska – Pracownik Wydz. PKSiFE – Gdyby został ogłoszony 
konkurs na takie działanie, czyli internet szerokopasmowy w świetlicach 
wiejskich to myślę, że tak, ale na tą chwilę nie ma tego w programie, ani             
w harmonogramie. 

Ad. pkt. 3 

Działalność wysypiska odpadów komunalnych, dzikie wysypiska. 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o.- przedstawiła informację na temat 
działalności wysypiska odpadów komunalnych, dzikich wysypisk śmieci 
/załącznik nr 6 do protokołu/.  

Ryszard Starus – radny – Odpady wielkogabarytowe są problemem na 
osiedlach. Ludzie nie przestrzegają terminów wywozu, tylko wystawiają 
niepotrzebne rzeczy, kiedy mają taką potrzebę. Może uczulmy pracowników 
PGK, którzy odbierają śmieci, aby zgłaszali gdzie są wystawiane odpady 
wielkogabarytowe i wtedy samochód przejechałby po tych miejscach i je zebrał. 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o.- Każdy mieszkaniec może do nas 
zadzwonić i zgłosić, że są do wywiezienia większe rzeczy. My wtedy 



3 
 

przyjedziemy i zabierzemy. Faktem jest, że posyłanie samochodu po jedną rzecz 
jest nieekonomiczne, ale wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców. 

Krzysztof Grabski – radny – Zgłaszam wniosek aby w miejscowościach 
wiejskich (w okresie letnim) odbiór odpadów komunalnych odbywał się 2 razy 
w miesiącu (tak jak w mieście). 
 
Andrzej Pacan – radny- Wspominałem o tym problemie w trakcie ustalania cen 
za wywóz odpadów komunalnych. Pytałem, dlaczego ceny na wsi nie są dwa 
razy niższe, skoro śmieci wywożone są tylko raz. Wówczas nie było 
zainteresowania tym tematem. Tłumaczono to tak, że na wieś samochód robi 
więcej kilometrów. 
 
Jadwiga Figura – radna – Czy znamy już koszty wywozu osadu do Radomska? 
 
Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o.- Pierwszy wywóz to koszt 49 tys. 
netto, a drugi 31 tys. netto. Nie pamiętam, ile było ton tego osadu. 
 
Andrzej Pacan – radny- Czy koszty obsługi RIPOK przewyższają w tej chwili 
koszty wywozu śmieci do Rawy? 
 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o.- Działamy na razie miesiąc, więc 
ciężko cokolwiek powiedzieć na ten temat. Myślę, że nie będziemy dokładać,      
a zaoszczędzone pieniądze pozwolą spłacać nam zaciągnięte kredyty. 

Krzysztof Grabski – radny – Czy za kontrakt zostały wypłacone wszystkie 
pieniądze? 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o.- Kontrakt był do grudnia 2015r.        
i musiał być rozliczony do końca, ponieważ kończył się program unijny. 
Dostaliśmy pieniądze od ubezpieczyciela z tytułu należytego wykonania umowy 
i z tytułu kar. Jest to ok. 1mln 300 tyś.zł. 

Ad. pkt. 4 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji - Proszę o zainstalowanie progu 

zwalniającego na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i  ul. Długiej oraz poprawienie 

wyjazdu z ul. Krasickiego w stronę ul. Piotrkowskiej do ul. Szkolnej. 
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Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji podziękowała                       
i zakończyła posiedzenie Komisji. 

 

Czas trwania komisji 14.15-15.00 

 

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji 

Bogumiła Kędziora                                                          Jadwiga Figura 

Alicja Firmowska 

 

 

 

 

 

 

 

 


