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PROTOKÓŁ NR 8/16 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie 

oraz Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej  

Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 24 sierpnia 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. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca 2016r.  

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2016r. z uwzględnieniem 
realizacji zadań inwestycyjnych. 

3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

4. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich – wydatki. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

6. 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  

Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca 2016r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej Nr 6/16 z dnia 28 czerwca 2016r.     
i Nr 7/16 z dnia 12 lipca 2016r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak 
również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
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Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej 
z miesiąca czerwca. 

Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 6/16 z 
dnia 28 czerwca 2016r. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej 
z miesiąca lipca. 

Komisja głosami: za-5 przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 7/16 z 
dnia 12 lipca 2016r. 

Ad. pkt. 2  

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2016r. z uwzględnieniem 
realizacji zadań inwestycyjnych. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I 
półroczu 2016r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych /sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu z sesji XXIII/16 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
29.08.2016r./  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt.3 

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 
szkolnego. 

Marek Ziębicki – Nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat przygotowania 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego /załącznik nr 4 do protokołu/.  

Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji – w przedszkolu nr 5 wydaje mi się, że jest za 
mało obsługi w stosunku do dzieci.  

Marek Ziębicki – Nacz. Wydz. Oświaty – takie są wymogi ustawowe i jest to zgodne z 
założeniami. 

Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji – niepokoi mnie fakt łączonych klas w 
podstawówkach i gimnazjum. 

Marek Ziębicki – Nacz. Wydz. Oświaty – w gimnazjum nie ma łączonych klas. Klasy łączone 
w podstawówce wcale nie są na straconej pozycji. Dzieci młodsze przy tych starszych 
szybciej się rozwijają. 

Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji – czy w stosunku do poprzednich lat dzieci w 
szkole jest więcej czy mniej? 

Marek Ziębicki – Nacz. Wydz. Oświaty – mamy ok. 200 dzieci mniej. Wynika to również z 
tego, że dzieci pozostają w klasach 0. 
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Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji – wiem z Komisji Komunalnej, że dojazdy do 
szkół są na etapie ustaleń. Co z zatokami autobusowymi? 

Marek Ziębicki – Nacz. Wydz. Oświaty – są potrzebne, ale to już kwestia dogadania się 
Starostwa Powiatowego z Gminą i podziału kosztów. 

Ryszard Starus – radny – czym jest spowodowany brak remontów w szkole nr 2                          
i przedszkolach nr 4 i 8? 

Marek Ziębicki – Nacz. Wydz. Oświaty – w przedszkolach remonty były już w zeszłym roku. 
Nie było potrzeby wykonywania żadnych prac. W szkole nr 2 odmalowano 3 klasy w zeszłym 
tygodniu. 

 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 4. 

Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich – wydatki. 

Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK – przedstawił informację na temat wydatków związanych 
z funkcjonowaniem świetlic wiejskich /załącznik nr 5 do protokołu/. 

Andrzej Pacan – radny – 30.950zł w Kraśnicy to koszt za półrocze? 

Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK – tak, to za półrocze. Ten lokal zablokowany jest do 2017 
roku, aby mógł zarabiać sam na siebie. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – czy nowy samochód usprawnił pracę świetlic 
wiejskich? 

Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK – otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miejskiego. 9-cio 
osobowy Opel Vivaro – nie uszkodzony z udokumentowanym przebiegiem. Ostatnio 
obsługiwaliśmy 40-lecie KGW w Sitowej i w związku z tym nie musieliśmy już wynajmować 
auta. Byliśmy również na jarmarku spalskim z paniami z kół gospodyń wiejskich. Z tego 
samochodu mogą również korzystać Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. 

Andrzej Pacan – radny – niektóre sołectwa pytają, czy można rozłożyć namioty już w sobotę 
w związku z dożynkami? 

Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK – tak, można już rozłożyć w sobotę. Będą pilnowane. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 5 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A) Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                             
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w I półroczu 2016r. 

Katarzyna Sudzius – Bobrek – Pracownik Zespołu do SSiOL – przedstawiła sprawozdanie 
/załącznik nr 6 do protokołu/. 
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Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji – wśród zaproszonych gości mamy również Panią 
Ewę Kądzielę – dyrektora Centrum Integracji Społecznej, która chciałaby przedstawić mam 
pewien problem.  

 Ewa Kądziela – Dyrektor CIS – na początek odniosę się do pism, które zostały mi 
dostarczone w sprawie porozumienia refundacji kosztów zatrudnienia. Centrum działa na 
skali powiatowej, więc obejmuje kilka gmin. Teraz odnoszę się tylko do Gminy Opoczno. 
Sądzę, że jest tutaj brak zrozumienia strony prawnej jak to wykonać, co przedstawiłam w 
piśmie z dnia 15 kwietnia. W tej chwili po wizycie u Wojewody będziemy informować, że 
gminy w swojej interpretacji nie uważają, że mają Centra finansować skoro zależy to do 
zadań własnych. Z grupą prawników określimy czy Centra tworzone przez organizacje 
pozarządowe nie działają na tych samych prawach. Bo z interpretacji gminy wynika, że ja 
jestem innym podmiotem. Co do czynszu i pisma skierowanego do Burmistrza Opoczna w 
sprawie nie opłacenia przeze mnie 332 m powierzchni za 2800zł miesięcznie informuję, że 
próbowałam zawrzeć z Panią Rożej prawidłową umowę, która teraz jest na zasadzie 
użyczenia, ale Pani odmówiła. Ja się nie uchylam od opłaty czynszu ani dzierżawy budynku o 
powierzchni 150m, z czego grzewczej jest 120 m bo reszta to strychy i komórki, które w 
porozumieniu z Panią Rożej odnowiliśmy w ramach rewitalizacji społecznie. Odnowiliśmy 
również część sanepidu, z czego Pani się z nami nie rozliczyła. Ja nie uchylam się od płacenia 
czynszu. Będę płacić, jak się Pani Rożej ze mną rozliczy. Nie będą łamać prawa tylko 
dlatego, że ktoś nie potrafi gospodarować swoją instytucją. Nie rozumiem jak można nie mieć 
pieniędzy na prowadzenie jednostki rządowej? Radni, Pani Przewodnicząca Komisji oraz 
Burmistrz otrzymają od nas wszystkie rozliczenia prac wykonanych przez uczestników 
programu na rzecz Sanepidu. Za wszystkie media płacimy regularnie. Kiedy urzędowaliśmy 
w MDK nigdy nie mieliśmy problemu z opłatami. Pani z sanepidu uniemożliwia mi 
uregulowanie tej sytuacji, bo nie chce nawiązać ze mną prawidłowej umowy twierdząc, że 
ona nie będzie odprowadzała swojemu szefowi pieniędzy, bo ona nie będzie miała. Ja sobie 
poradzę z tym tematem, ale nie pozwolę sobie oczerniać mnie przed innymi. Ja nie mogę 
opłacać pieniędzmi przekazanymi przez Radę czynszu z tytułu umowy użyczenia. Dokładnie 
to poszło nam o kuchnię, którą czasowo tam przenieśliśmy. Ja od razu nawiązałam umowę z 
wodociągami i chcemy zwrócić Pani koszty ok. 1000zł. Zwróciliśmy się jeszcze raz do 
Burmistrza o przyjęcie nas w zasoby lokalowe, bo to są Państwa obywatele, a zarząd 
wykonuje swoją pracę społecznie.  

Krzysztof Grabski – radny- ja zastanawiam się dlaczego tak drogo płacicie za ten lokal. 
Warunki są tam okropne. Pytałem, czy można by Was przenieść do innego lokalu należącego 
do miasta. Po co taki drogi lokal dla instytucji, która w większości radzi sobie sama. 

Ewa Kądziela – Dyrektor CIS – my zawsze pomagamy gminie, kiedy się do nas zwróci. Przez 
tyle lat nigdy nikomu nie odmówiliśmy pomocy.  

Andrzej Pacan – radny – CIS nie jest jednostką budżetową gminy, nie musi go finansować. 
Może wspomagać finansowo bo tak jest w statucie. Gmina nie musi dawać pieniędzy np. na 
opłacenie czynszu.  

Ewa Kądziela – Dyrektor CIS – przeczytam Panu jakie są obowiązki gminy „obowiązkiem 
Gminy jest refundować koszty uczestnictwa programu zatrudnienia socjalnego mieszkańcom 
Gminy Opoczno” i to jest zależne od Ustawy. Macie Państwo obowiązek, a nie robicie tego. 
Przypominam, że naszym głównym zadaniem jest wyprowadzanie ludzi z uzależnienia 
alkoholowego i do tego zobowiązuje nas ustawa.  

B) Podjęcie uchwał w sprawach: 
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a) zmiany Uchwały nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014r, 

Magdalena Nowacka – Księgowa MPK Sp. z o.o. w Opocznie- przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 7 do protokołu/. 

Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji- Dlaczego podczas poprzedniej kadencji nie 
podjęto takich działań? 

Magdalena Nowacka – Księgowa MPK Sp. z o.o. w Opocznie- ponieważ obowiązywała inna 
umowa z gminą. Od 2016r. mamy inną umowę. Wtedy taka umowa obniżyłaby nasz dochód. 

Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji- jak wygląda sytuacja z osobami 
niepełnosprawnymi? 

Magdalena Nowacka –  Księgowa MPK Sp. z o.o. w Opocznie- osoby z I grupą inwalidzką 
wraz z opiekunem jadą za darmo. 

Andrzej Pacan –radny – czy osoby z innych gmin powyżej 75 roku życia również mogą na 
terenie naszej gminy jeździć za darmo? 

Magdalena Nowacka – Księgowa MPK Sp. z o.o. w Opocznie- jeżeli porusza się po terenie 
gminy to tak. Niezależnie od pochodzenia. 

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

b) określania zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty 
targowej na terenie Gminy Opoczno, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 8 
do protokołu/. 

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

c) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia 
wysokości opłat i sposobu ich pobierania,  

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 9 do 
protokołu/. 

Andrzej Pacan- radny- czy była zrobiona analiza utrzymania parkomatów i obsługi, czy to jest 
korzystne dla gminy? W paragrafie 4 jest zapis, że „opłaty o których mowa nie są pobierane 
w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy”. Proponuje dopisać „dni świąteczne, które są 
ustawowo wolne od pracy” lub „w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy”. 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL- na miesiąc płacimy 4,5 tys. zł., a w ciągu roku 
powyżej 50 tys. zł. Zysk w 2013r. wyniósł 106 tys. zł natomiast w 2015r. – 111 tys.zł. 

Komisja głosami: za- 5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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d) zmiany statutu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie, 

Katarzyna Derewęda – Jankowska – p.o. Dyrektora Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”-  
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/. 

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

e) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/225/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 
2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 
terenie gminy Opoczno, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 11 do 
protokołu/. 

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

f) określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 12 do 
protokołu/. 

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

g) przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Opoczno, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 13 do 
protokołu/. 

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

h) zmiany uchwały Nr X/76/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, 

Janusz Mlonka- Kierownik ZWK – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 14 do 
protokołu/. 

Wiesław Turek – radny- poprzedni prezes obiecał, że przeprowadzicie dyskusję nad 
kolektorem, który biegnie wzdłuż ul. Partyzantów. Czy możecie coś już więcej powiedzieć? 

Janusz Mlonka- Kierownik ZWK – w tej chwili będziemy prowadzić kontrole na terenie 
gminy w zakresie podłączeń rynien do kanalizacji sanitarnej. W Opocznie mamy kanalizację 
rozdzielczą co oznacza, że jedną nitką płyną ścieki sanitarne, natomiast ścieki deszczowe 
winny płynąć albo powierzchniowo, albo do kanału deszczowego. Kolektor o którym mówi 
radny nie jest obecnie przeciążony, ale chcemy dokonać jego czyszczenia, renowacji               
i uszczelnienia.  

Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji – do mnie zgłosił się Pan Lesiak z ul. Zakątnej, 
który przy większych opadach jest zalewany. Bardzo prosiłabym o interwencję w tej sprawie. 
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Wiesław Turek – radny- chciałbym zwrócić uwagę na kanał burzowy prowadzony z Zakładu 
ZPC 3. Po większych opadach rzeka do której ten kanał prowadzi robi się biała. Doszliśmy do 
tego, że ścieki pochodzą z ZPC 3. Niemożliwe jest, że przez tyle godzin z tego zakładu płynie 
taki ściek. Warto by było, żeby ktoś to skontrolował. 

Janusz Mlonka- Kierownik ZWK – jeżeli winne jest ZPC to wystarczy zgłosić sprawę do 
WIOS-iu z Piotrkowa Trybunalskiego. 

Stanisław Miązek – Nacz. Wydz. GKMiOŚ – my możemy napisać takie pismo. 

Wiesław Turek – radny- Może na początek należy porozmawiać. 

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

i) zaniechania realizacji inwestycji, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 15 do 
protokołu/. 

Andrzej Pacan – radny – wycofanie tych inwestycji wiąże się z zaprzepaszczeniem 
poniesionych na nie kosztów? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy –   tak. 

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

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 16 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za- 3, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

k) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do 
protokołu/. Musimy wprowadzić do budżetu dodatkowo koszty wynikające z organizacji 
koloni dla dzieci w wysokości 73 tys. zł. Dodatkowo decyzją Burmistrza została przyznana 
dotacja w wysokości 2 tys. zł na wyjazd Tramblanki do Kopenhagi. 

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

l) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

m) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

n) powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

o) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

Ad. pkt. 6. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji – proszę o podjęcie Apelu w sprawie 
zanieczyszczenia powietrza. 

Komisja przegłosowała wniosek o przygotowanie uchwały Rady Miejskiej o podjęcie 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza /na wzór innych miast/: za - 5, przeciw – 0, 
wstrz. – 0.  

Krzysztof Grabski – radny – zgłaszam wniosek o budowę ścieżki rowerowej od Opoczna 
przez Wolę Załężną, Bielowice, Jazią Górę do trasy MTB w Mroczkowie Gościnnym. 

Ryszard Starus – radny – istnieje duży problem w mieście związany z ciągłością ścieżek 
rowerowych. 

Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji – proszę o interwencję na posesji przy 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowska – Wiejska (zarośla, szczury). Proszę również o zwrócenie 
uwagi na hotel przy ul. Przemysłowej. Moim zdaniem stan budynku zagraża życiu 
mieszkańców. Proponuję również, aby przedłużyć ścieżkę rowerową od ul. Leśnej wzdłuż 
CMK do lasu. Co z budynkiem przy pl. Kościuszki? Czy wybrano nazwę dla nowego ronda? 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – jeżeli chodzi o ul. Przemysłową to jest dla nas 
bardzo trudny i ciężki temat, na razie nie wiemy co z tym zrobić. Budynek przy pl. 
Kościuszki – zastanawiamy się nad sprzedażą, ale zależy nam aby włączyć go do procesu 
rewitalizacji. Jeśli chodzi o nazwę dla ronda to obecnie mamy pięć propozycji. 
Przeprowadzimy w związku z tym ankietę. 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem nadesłanym przez Prezydenta miasta Dąbrowa 
Górnicza /załącznik nr 22 do protokołu/ oraz Burmistrza miasta Jarosławia /załącznik nr 23 
do protokołu/ w sprawie podjęcia uchwał dotyczących poprawy jakości powietrza, a także z 
pismem Pana Janusza Tosiek w sprawie nadania nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ulic 
Partyzantów i Biernackiego /załącznik nr 24 do protokołu/.  
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Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji podziękowała i zakończyła posiedzenie 
Komisji. 

Czas trwania komisji 13.00-15.40 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

                                            Budżetu, Handlu i Usług   

Protokołowały:                                                               

Bogumiła Kędziora                                                 Jadwiga Figura 

Alicja Firmowska 

Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Rodziny,                 

Młodzieży i Kultury Fizycznej 

 

Andrzej Pacan 


