PROTOKÓŁ NR 11/16
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
w dniu 22 listopada 2016r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik 2 do protokołu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z miesiąca października 2016r.
2. Analiza projektu budżetu na 2017 rok.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. 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/.
Przewodniczący zaproponował, aby punkt sesyjny dotyczący informacji z prac
samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa Komisja omówiła jako pierwszy,
po przyjęciu protokołu z posiedzenia Komisji w październiku.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz.- 0 przyjęła porządek posiedzenia, z
powyższą zmianą.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca października 2016r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie Nr 10/16 z dnia
25 października 2016r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również
dzisiaj był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z miesiąca października.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 10/16 z dnia 25 października 2016r.
Ad. pkt. 2
Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
Marianna Rożej – Sanepid - przedstawiła informację / załącznik nr 4a do protokołu/.
Wiesław Turek – Przewodniczący – zgłosił wniosek, który komisja poparła, aby
podjąć działania dotyczące kanału sanitarnego od ul. Partyzantów do oczyszczalni –
zanieczyszczenia ze studzienek kanalizacyjnych wylewają się na drogi publiczne, co
stwarza zagrożenie epidemiologiczne.
1

Iwona Sałaj – Ośrodek Doradztwa Rolniczego - przedstawiła informację /załącznik nr
4b do protokołu/.
Małgorzata Kowalska – Weterynaria - przedstawiła informację / załącznik nr 4c do
protokołu/.
Dodatkowo pani Doktor przekazała informację na temat ASF - afrykańskiego pomoru
świń /ulotka/. Polska jest jak na razie wolna od tej choroby. Drogi zakażeń to
przewożenie przez granicę.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Czy współpracujecie ściśle z Sanepidem? Czy
istnieje kanał przesyłu informacji między Sanepidem i Weterynarią?
Małgorzata Kowalska – Weterynaria – W przypadku chorób zakaźnych jesteśmy
zobligowani do informowania Sanepidu i zwrotnie też. Jest ścisła współpraca i
wymiana danych.
Materiał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi załącznik nr 4d
do protokołu.
Materiał z Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa stanowi załącznik nr 4e do
protokołu.
Materiał z Izb Rolniczych stanowi załącznik nr 4f do protokołu.
Materiał z Melioracji i Urządzeń Wodnych stanowi załącznik nr 4g do protokołu.
Materiał ze Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku stanowi załącznik nr 4h do
protokołu.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Analiza projektu budżetu na 2017 rok.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt budżetu / załącznik nr 5 do
protokołu /.
Anna Wolowska – radna – Który odcinek ul. Biernackiego jest do rozbudowy?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Od MDK do A. Krajowej (ZSS Nr 3).
Jadwiga Figura – radna – Dlaczego jest przesunięcie na rok 2019 realizacji inwestycji
bazarku przy ul. Piotrkowskiej 59? Kto ponosi wszelkie opłaty za bazarek?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Przesunięcie dotyczy projektu
technicznego. Mamy projekt wstępny bazarku, ale kupcy mają jeszcze sugestie zmian.
Mamy podpisany aneks do umowy, zgodnie z którym zapłacimy za projekt 75%, a
25% po otrzymaniu końcowego projektu w lutym. Nie udało się umieścić bazarku w
budżecie roku 2018. Ryneczek będziemy robić etapami. Jako pierwsze będą
wykonywane roboty wodno-kanalizacyjne.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – My płacimy za czynsz pod budkami, a za wodę i
energię płacą sobie sami budkowicze. Za wodę do PGK, a za energię do ZE.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – My płacimy za administrowanie
targowiskiem do PGK.
Krzysztof Grabski - radny – Myślę, że w 2019 roku ryneczek nie będzie potrzebny.
Dlaczego w budżecie pojawiła się rozbudowa świetlicy w Kruszewcu, a wypadła w
Kraszkowie?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Warunkiem jest pozyskanie dofinansowania – jeśli
go nie pozyskamy to ani Sitowa, ani Kruszewiec nie będą realizowane.
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Jadwiga Figura – radna – Dobrze, że są Fundusze Sołeckie. Dzięki nim coś się na
wsiach robi. Proponuję, aby zastanowić się nad stworzeniem budżetów Osiedlowych
w mieście, na wzór Funduszy Sołeckich. Budżet na 2017 rok jest słabym budżetem.
Krzysztof Grabski - radny – Zgłaszam potrzebę lepszego oznakowania trasy
dojazdowej do stacji Opoczno – Południe.
Anna Wolowska – radna – Co z dobudową odcinka chodnika od OPS do Przedszkola
Nr 6?
Jadwiga Figura – radna – Na Komisji Komunalnej, Naczelnik Snopczyński mówił, że
będzie kostka z odzysku z ronda Biernackiego – Słowackiego i jest szansa
wykorzystać ją w tym celu.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Jest potrzeba budowy ul. Granicznej. Trzeba pochylić
się nad tym tematem. Wysypać tam przynajmniej destrukt.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Mamy to na uwadze. Na pewno dofinansowania nie
dostaniemy, a wykonanie zakresu rzeczowego obliczono na 1,5 mln zł.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Projekt budżetu na 2017r. jest bardzo słaby,
pasywny. Niemniej po stronie dochodów są rezerwy w kilku obszarach:
- Fundusze Europejskie – w jakich działaniach w roku 2017 i 2018 są możliwe do
osiągnięcia środki, jakie wnioski będą składane, proszę o informację;
- oświata – proszę o informację na temat wdrożenia nowego systemu oświaty,
prosiliśmy Naczelnika o zrobienie analizy;
- działania proekologiczne nastawione na czyste powietrze – gdzie beneficjentami
będą mieszkańcy;
- rewitalizacja
- system rozbudowy dróg schetynówek z finansowaniem: 25% Gmina, 25% Powiat i
50% środki zewnętrzne.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Przejęliśmy drogi w mieście, które były powiatowe.
Wiesław Turek – Przewodniczący – To był poważny błąd.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Pozyskiwania środków unijnych nie mogę zapisać w
budżecie, bo to jest na bieżąco realizowane.
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. Funduszy Europejskich – Nie ma
harmonogramu naboru projektów. Posiadam wykaz prac Wydziału FE /załącznik nr 6
do protokołu/.
Krzysztof Grabski – radny – Jakie są programy dotyczące dróg dojazdowych do pól?
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. Funduszy Europejskich – W RPO drogi nie
kwalifikują się do dofinansowania. Jeśli chodzi o PROW to złożyliśmy dwa wnioski
na Bukowiec i Wolę Załężną, ale priorytetowe jest kryterium dochodowe na 1
mieszkańca i dla nas jest nie do przeskoczenia.
Krzysztof Grabski – radny – Co z dokończeniem drogi w Mroczkowie Dużym –
zostały 2 km w środku miejscowości.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Zadanie nie
znalazło się w budżecie przyszłego roku, nie jest brane pod uwagę.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Prosimy o pełną analizę finansową dotyczącą
reformy oświaty – przygotowania do reformy oświaty pod kątem likwidacji
gimnazjów – reforma sieci szkół, prognozy finansowe z uwzględnieniem reformy
oświaty, analiza kosztowa w rozbiciu na poszczególne szkoły, analiza wydatków
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oświatowych, wysokość dochodów, subwencji, ile Gmina dokłada do danej szkoły.
Proszę o przekazanie wszystkim radnym takiej analizy.
Czy są jakieś zapowiedzi i terminy dotyczące reformy oświaty?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - Dziś mamy abstrakcyjne zapowiedzi
reformy.
Wiesław Turek – Przewodniczący - Pytamy o to, bo wydatki na oświatę rzutują na
nasz budżet. Wydając na szkoły nie mamy środków na inwestycje. Tak powinno być
to przedstawiane opinii publicznej i mieszkańcom.
Jadwiga Figura radna – Proszę o podjęcie tematu renowacji kapliczek i krzyży
przydrożnych.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Zlecimy Muzeum zinwentaryzowanie
wszystkich kapliczek i krzyży przydrożnych.
Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej – projektów uchwał
w sprawach:
a) prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu
mienia komunalnego,
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 7 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 1, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Różanna,
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 1, wstrz. - 2, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
c) zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z
wykonaniem zadania inwestycyjnego,
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - przedstawił
projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Nie ma naborów wniosków w zakresie
fotowoltaiki?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - Jeśli pojawią
się jakieś programy to będą na stronie internetowej Opoczna do informacji
mieszkańców. To indywidualne inwestycje. Do nas nie wpływają takie wnioski.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Gmina powinna wniosek napisać i zorganizować
nabór.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - Nie
podejmowaliśmy takich działań.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nie mogliśmy skorzystać z PROW, bo
nie spełnialiśmy warunków. Dla woj. łódzkiego w zastępstwie programu KAWKI jest
program z dofinansowaniem 45% kosztów kwalifikowalnych.
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Co do zanieczyszczenia powietrza to z programami jest bardzo ciężko. Mielibyśmy
szansę załapać się do programu pilotażowego „Gmina niezależna geotermicznie”, ale
Opoczno jest położone zbyt daleko od wód termalnych.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2017” oraz „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017”,
Katarzyna Sudzius-Bobrek – Inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - o, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017”,
Katarzyna Sudzius-Bobrek – Inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0, 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 /. Do czasu sesji będą jeszcze zmiany, gdyż dostałam 4 zawiadomienia o
zmianie kwot dotacji celowych i pismo z Wydz. Oświaty z prośbą o przesunięcie
środków w planie dotacji prywatnych przedszkoli.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 1, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr
12 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 1, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr
13 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. - 1, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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Ad. pkt. 5.
Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura – radna – Co z budynkiem przy ul. Sobieskiego – jest nim
zainteresowane Stowarzyszenie? Proszę o wycięcie zarośli na Osiedlu Wymysłów. Co
w temacie słupów ogłoszeniowych?
Ryszard Starus – Może ustalić jakiś regulamin wywieszania ogłoszeń na słupach.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Jest potrzeba przydzielenia osoby do zarządzania
i dbania o słupy ogłoszeniowe.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Temat słupów spróbujemy
uporządkować od 1 stycznia. Budynek na ul. Sobieskiego 10 jest wyłączony z
użytkowania przez Nadzór Budowlany, ze względu na stan techniczny. Umieściliśmy
go w planie rewitalizacji z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, ale jest problem
gdyż 1 lokal jest własnościowy, co stanowi przeszkodę w uzyskaniu dofinansowania.
CIS jest zlokalizowany w budynku Sanepidu i jest z nim skonfliktowany. CIS realizuje
zadania własne Gminy i oczekuje od Gminy pomocy w formie przekazania
nieruchomości na ich bazę. Był wniosek o budynek na pl. Kościuszki 20, który jest
wyłączony z użytkowania, w planie rewitalizacji został umieszczony i tu 100% jest
własnością gminy, więc przeszkód w uzyskaniu dofinansowania nie ma.
Jadwiga Figura – radna – Proponuję, aby zmienić nazwę ulicy Janka Krasickiego na
Ignacego Krasickiego?
Wiesław Turek – Przewodniczący – Sprawy związane z nazewnictwem powinny być
kierowane do Komisji Komunalnej.
Krzysztof Grabski – radny – Proszę na sesję grudniową przygotować temat
przekazania świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym w zarządzanie sołtysowi.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałami stanowiącymi załączniki nr 14, 15 i 16.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji podziękował i zakończył
posiedzenie Komisji.
Czas trwania komisji 11.00-14.20
Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
Protokołowała:

Wiesław Turek

Bogumiła Kędziora
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