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PROTOKÓŁ NR 9/16 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
w dniu 7.09.2016r. 

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

1. Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku publicznego        
za 2015r., realizujących zadania zlecone przez gminę.  

2. DNI OPOCZNA – analiza wydatków.  
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.  
4. Koszty dowozu dzieci do szkół. 
5. 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. 
Brak zgłoszeń. 

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

 
Ad.1.   

Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku 
publicznego za 2015r., realizujących zadania zlecone przez gminę.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 2 do protokołu /. 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Jakie problemy zgłaszają instytucje pożytku 
publicznego? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
Głównie finansowe, bo jest coraz mniej sponsorów. 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Instytucje organizowały kolonie dla dzieci  i 
młodzieży? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
Wypoczynek letni organizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa 
Polskiego i Stowarzyszenie Abstynenckie OPOKA. 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Jak wygląda porównanie do 2015r.? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
Dotacje są na tym samym poziomie.  
Ryszard Starus – Zastępca Przewodniczącej – Czynsz w Interregion jest bardzo 
wysoki.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna - Miesięczny czynsz to kwota 2.800 zł, 
ale to kwota za dużą powierzchnię 332 metry z c.o. i 160 metrów bez c.o.  
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Krzysztof Grabski – radny - Ta instytucja występowała o starą kotłownię.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna - Starą kotłownią dysponują na potrzeby 
sprzętu do sprzątania i odśnieżania. 
Krzysztof Grabski – radny - Mieli wyremontować i tam się przenieść. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna - Nadzór Budowlany stwierdził, że to 
obiekt do rozbiórki.  
Jest propozycja, aby siedzibę CIS przenieść do budynku OPS na górę – tam są 
umieszczone WTZ należące do Powiatu, a te przenieść do budynku Sanepidu. Nie 
musielibyśmy płacić czynszu. Problem w tym, że uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej przyzwyczaili się do siedziby w OPS-ie.  
Andrzej Pacan – radny -  Nie wszystko jest przejrzyste. Mamy Fundację Interregion i 
CIS.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jest odgórna inicjatywa, by część usług 
społecznych realizować na terenie samorządu i oddać je organizacjom pozarządowym. 
W tym celu powstaje szereg organizacji. U nas dwie główne to Fundacja Interregion – 
jednym z ich działań jest prowadzenie CIS-u dla osób bezrobotnych i wykluczonych, a 
druga to Fundacja Ostoja, która prowadzi szereg działań w tym Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych.  
 
Ad.2.   

DNI OPOCZNA – analiza wydatków.  
Andrzej Śliwka – Wydz. Promocji – przedstawił informację / załącznik nr 3 do 
protokołu /. 
Dni Opoczna w tym roku przybrały formę Pikniku w Opocznie Odpoczniesz. Były 
realizowany przy udziale Starostwa Powiatowego. Całkowity koszt to 67.750,03 zł. 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Jaki był udział sponsorów? 
Andrzej Śliwka – Wydz. Promocji – Nie było ich udziału.  
 
Ad.3.   

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 4 
do protokołu /. 
Aby obniżyć koszty wprowadziliśmy taką zmianę, że kuchnie wiejskie gotują tylko dla 
swoich szkół, a dwie opoczyńskie przejęły ich obowiązki dostarczania posiłków do 
innych szkół wiejskich.  
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW- przedstawiła załącznik tabelaryczny.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Pojawił się taki problem, że bardzo 
mało posiłków jest zakontraktowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej. W ubiegłym 
roku była to liczba 400, na tę chwilę jest to liczba 100.  
Andrzej Pacan – radny – Wszystkie dzieci chodzące do szkoły powinny być 
dożywiane. Im więcej się gotuje tym koszt jest mniejszy.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Idea jest bardzo dobra, ale trzeba 
pamiętać, że środki na nieodpłatne dożywianie lub częściowe dofinansowanie to 
środki z Województwa, przekazywane do OPS w formie dotacji celowej. OPS rozlicza 
się z nich, uwzględniając też dochodowość rodziców.  
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Ad.4.   

Koszty dowozu dzieci do szkół. 
 
Magdalena Nowacka – Księgowa MPK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawiła 
informację / załącznik nr 5a do protokołu /. 
To koszty dowozu tylko i wyłącznie kursami zamkniętymi. To 422 km dziennie 
kursami zamkniętymi. 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Jak to wygląda w porównaniu z rokiem 2015? 
W ubiegłym roku było to 412 km dziennie.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 5b 
do protokołu /. 
 
Ad.5.   

Zapytania i wolne wnioski. 
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – ponowiła prośbę o zwrócenie uwagi na 
organizację ruchu przy ul. Rolnej przed blokiem komunalnym. 
Poza tym pytała o hotel /2 budynki/ przy ul. Przemysłowej.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Te budynki powinny być do rozbiórki, 
ale nie remontować nie mając na budowę nowego budynku też nie jest rozwiązaniem 
dobrym. Teraz mamy 100 tys. zł na wymianę elektryki.  
Rząd pracuje nad nowym programem  „Mieszkanie +”, który przewiduje 
dofinansowanie  z Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie 50% (teraz jest 30%).  
Radni widzą potrzebę wybudowania budynku komunalnego.  
Andrzej Pacan – radny – pytał o drogi wiejskie.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – proszę dopytywać w Wydz. 
Techniczno-Inwestycyjnym.  
 
 
 
 
 

                            Przewodnicząca Komisji 
                                       Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 

 
                                              Jadwiga Figura 

Protokołowała 
 
Bogumiła Kędziora  
 
 
 
 
 


