PROTOKÓŁ NR 10/16
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
w dniu 25 października 2016r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Wiesław Turek - Przewodniczący 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 protokołów z miesiąca sierpnia i września 2016 roku.
2. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
3. Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2017 rok.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał
wszystkich obecnych.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.

Ad.pkt.1
Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września 2016 roku.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 8/16 z dnia 24.08.2016r. i Nr 9/16 z dnia
7.09.2016r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj
były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z miesiąca sierpnia.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 8/16 z dnia 24 sierpnia 2016r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z miesiąca września.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 9/16 z dnia 7 września 2016r.
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Proszę o chwilę przerwy, abyśmy z
Wydziałem Promocji mogli zaprezentować Państwu nowe logo Opoczna. Będzie to w
formie kilkuminutowego filmu.
Andrzej Śliwka – Doradca Burmistrza ds. Mediów i PR – zaprezentował nowe logo
Gminy Opoczno.
Ad.pkt.2
Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /.
Anna Pręcikowska-Skoczylas – W imieniu organizatorów wypoczynku letniego dzieci
dziękuję za wsparcie władzom samorządowym.
Anna Wolowska – radna – Opiekunami kolonii są nauczyciele, czy inne osoby?
Anna Pręcikowska-Skoczylas – ZSS Nr 3 w Opocznie – W przypadku naszej placówki
są to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje, którzy ukończyli kursy dla
opiekunów kolonii.
Urszula Wiktorowicz – Dyrektor SP w Bielowicach - U nas kolonie również
prowadzili pracownicy pedagogiczni z naszej szkoły.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Jakie są wynagrodzenia nauczycieli,
którzy sprawują opiekę?
Anna Pręcikowska-Skoczylas – ZSS Nr 3 w Opocznie – U nas opiekunowie mają
podpisane umowy wolontariackie, nie otrzymują wynagrodzenia, ani dnia wolnego. To
nasz świadomy wybór i chęć poświęcenia czasu dzieciom.
Wiktor Biernacki – Prezes TPD – Dziękuję Ośrodkowi Pomocy Społecznej za
współpracę. W naszej placówce jeszcze dokładamy ze składek członkowskich do
kosztów. Kadra pracuje na zasadzie pracy wolontariackiej, bez wynagrodzenia.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Stawki podatkowe na 2017 rok.
Zostaną omówione w bloku uchwał.
Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej
A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2015/16
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 5
do protokołu /.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze
Gminy Opoczno
Iwona Susik - Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały / załącznik nr 6 do protokołu /.
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Komisja głosami: za - 8, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na
obszarze Gminy Opoczno
Iwona Susik - Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 2, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze
Gminy Opoczno
Iwona Susik - Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 1, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) uchylenia uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18
marca 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu roku 2016
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do
protokołu /.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 –
2029
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do
protokołu /.
Krzysztof Grabski – radny – Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt
„W Rodzinie siła”. Jakie zadania obejmuje projekt?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Na sesji będzie przedstawiciel OPS i odpowie.
Wiesław Turek – Przewodniczący - Proszę przygotować na sesję informację na temat
projektu.
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 1, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do
protokołu /. Dzisiaj otrzymaliście Państwo nową wersję.
Wiesław Turek – Przewodniczący - Czy zmiany związane z reformą oświaty nas
dotkną? Czy będą skutki finansowe i czy jesteśmy na to przygotowani?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Mamy 1 mln zł wyższą subwencję oświatową.
Oficjalnej informacja na temat reformy oświatowej nie mamy.
Wiesław Turek – Przewodniczący - Prosimy o przygotowanie informacji na temat
sieci szkół, budżetu. Powinniśmy się przygotować do reformy oświaty, bo to dotknie
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nas w sferze finansowej. Trzeba zracjonalizować sieć szkół, bo sieć szkół nie może
hamować rozwoju całej Gminy. Potrzebna jest głęboka reforma systemu. Jedyna
okazja do przeprowadzenia reformy szkół jest przy okazji reformy oświaty. To
ekonomiczne wybory. Trzeba przygotować się do zmian i nie traktować tego jako
sferę polityczną. Dzisiaj sygnalizujemy problem. Wrócimy do tego tematu.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Komisja wskazuje na potrzebę gruntownej analizy sieci szkół w związku z reformą
oświaty w kontekście likwidacji gimnazjów.
g) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – przedstawił projekty uchwały / załącznik nr 12a i 12b do
protokołu /.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Komisja Komunalna zawnioskowała o
wycofanie tej i następnej uchwały z porządku obrad sesji.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Skąd inicjatywa dokonania zmian uchwały?
Inicjatywa pojawiła się na kierownictwie czy w Wydziale?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Po otrzymaniu wyroku WSA podjęliśmy temat wspólnie z
Burmistrz Anną Ziębą. Projekt uchwały przekazaliśmy Państwu w dniu sesji
nadzwyczajnej we wrześniu, uprzedzając że temat wejdzie pod obrady sesji w
miesiącu październiku.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Na Komisji Rodziny poprosiliśmy Prezesa PGK o
przygotowanie analizy kosztów. Ja doszedłem do wniosku, że zbilansuje nam się
ściągalność z kosztami i nie ma sensu cokolwiek zmieniać. Proponuję temat zdjąć z
porządku obrad sesji. Utrzymajmy ten system jak najdłużej.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Obecną uchwałę RIO zaskarżyło do NSA. Wniosek Komisji
Komunalnej miał na celu wstrzymanie się do czasu rozstrzygnięcia.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Uważam, że obecna uchwała jest dobra.
Jadwiga Figura – radna – Jaki jest odsetek osób nie płacących za śmieci?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Mamy zaległości na kwotę 95 tys. zł.
Komisja wnioskuje, aby wycofać z porządku obrad sesji projekt uchwały.
Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0.
h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Opoczno
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /.
Komisja wnioskuje, aby wycofać z porządku obrad sesji projekt uchwały.
Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0.
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i) powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w
zakresie związanym z korzystaniem z cmentarzy komunalnych i urządzeń
znajdujących się na cmentarzach komunalnych położonych przy ul. Rolnej
i ul. Granicznej w Opocznie
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 15 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Opoczno na lata 2014 – 2020”
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – przedstawił
projekt uchwały / projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu z Komisji, a
plan stanowi załącznik do protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 28.10.2016r. /.
Wiesław Turek – Przewodniczący - ZEC powinien dążyć do uciepłownienia miasta, a
nic nie robi w tym kierunku.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Gdy Gmina
przestała inwestować w sieć ciepłowniczą wszystko stanęło w miejscu.
Wiesław Turek – Przewodniczący - Jaką kwotę można pozyskać?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Może to być
nawet 100 tys. zł.
Wiesław Turek – Przewodniczący - Jakie są szanse na pozyskanie tych środków?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Spore.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz – 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy „Opoczno – Januszewice”
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Opoczno
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik nr
17 do protokołu /.
Wiesław Turek – Przewodniczący - Czy utworzenie SSE przyspieszy odrolnienie?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Odrolnienie nie jest warunkiem. Prace
trwają dwufalowo.
Andrzej Pacan – radny - Ile kosztuje odrolnienie 1 ha?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM - Zlecamy to w ramach sporządzenia planu
miejscowego. Nie sposób tych kosztów oddzielić.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz – 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.

5

m) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic:
Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka z ustaleniami
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Opoczno
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt uchwały /
załącznik nr 18 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz – 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
n) rozpatrzenia uwagi, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic:
Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM - przedstawił uwagę oraz projekt uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika,
Wojciecha Kossaka / załącznik nr 19 do protokołu /.
Komisja przyjęła do wiadomości uwagę do projektu,
i przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w
rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciech Kossaka.
o) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
p) ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,
Handlu i Usług
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
q) ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i
Kultury Fizycznej
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
r) ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
s) ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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t) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
u) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
v) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i
Kultury Fizycznej
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – W programie sesji macie jeszcze projekt
uchwały sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Pani Ewie Bąkowskiej.
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Krzysztof Grabski – radny – pyta o sprawę przekazania świetlicy w Mroczkowie
Dużym w zarządzanie sołtysowi.
Ponadto:
Komisja przyjęła do wiadomości 2 pisma – wnioski do budżetu Gminy: pismo
podpisane przez sołectwo Bielowice /uporządkowanie terenu przy szkole i wykonanie
boiska szkolnego wielofunkcyjnego/ oraz pismo podpisane przez Sołectwo Sitowa,
Ogonowice i Ostrów /kładka na rzece Drzewiczce w miejscowości Ogonowice/.
Wnioski te zostaną przekazane do Burmistrza. Pisma stanowią załączniki nr 35 i 36 do
protokołu.
Dodatkowe materiały, jakie otrzymali Radni stanowią załączniki nr 29, 30, 31, 32, 33 i
34 do protokołu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 12.30, godzina zakończenia 15.30
Protokołowała
Bogumiła Kędziora

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
Wiesław Turek
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