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PROTOKÓŁ  NR 13/16 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
z dnia 20 grudnia 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 listopada br. 
2. Promocja gminy i organizacja Dożynek Gminnych – analiza wydatków.  
3. Budżet gminy na rok 2017. 
4. Plan pracy Komisji na rok 2017. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6. 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 - 4, przeciw - 0, wstrz.- 0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 
 

Ad. pkt. 1 
Przyjęcie protokołów z miesiąca listopada br. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 11/16 z dnia 22 listopada 2016 r. i  Nr 12/16 z 
dnia 30 listopada 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 protokoły w wersji przedłożonej    
z miesiąca listopada.  

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wtrz .- 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
11/16 z dnia 22 listopada 2016r. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wtrz .- 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 
12/16 z dnia 30 listopada 2016r. 
 
Ad. pkt. 2 

Promocja gminy i organizacja Dożynek Gminnych – analiza wydatków.  
 

Zdzisław Miękus – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – przedstawił informację 
/ załącznik nr 4 do protokołu /. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
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Ad. pkt. 3 
Budżet gminy na rok 2017. 
 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 
2017r. /załącznik do protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
28.12.2016r./. 
Anna Wolowska – radna – Chciałam dopytać o inwestycję dotycząca zjazdu z drogi 
wojewódzkiej w okolicach Woy Bukowiec – czy to teren prywatny czy gminy? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – To droga 
wewnętrzna prowadząca do Zakładu WOY, ale sam zjazd jest na gruntach drogi 
wojewódzkiej.  

Głosowanie przy uchwałach.  
 

Ad. pkt. 4 
Plan pracy Komisji na 2017 rok. 

Wiesław Turek – Przewodniczący Komisji – przedstawił plan pracy komisji na 2017 rok 
/załącznik nr 5 do protokołu /. 

Komisja opracowała plan pracy Komisji na 2017r. 
 

Ad. pkt. 5 
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej – Zaopiniowanie projektów 

uchwał w sprawach: 
 

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/. 

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

 
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 

2029,  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 7 do protokołu/. 
Andrzej Pacan – radny – W WPF nie są ujęte świetlice wiejskie. Nawet gdyby pojawił się 
program z dofinansowaniem to nie będziemy mogli pozyskać środków. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Te inwestycje będą wprowadzane na bieżąco, w miarę 
ogłaszanych projektów.  

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

c) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017, 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy 
Opoczno na rok 2017 /załącznik do protokołu  z XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z 
dnia 28.12.2016r./ 

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

 
d) wyboru metody ustalenia 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 projekt uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/. 
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Wiesław Turek – Przewodniczący – Jaki mamy czas na zaskarżenie do NSA? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska – Nie mamy jeszcze wyroku. Posiadamy jedynie informację telefoniczną, że 
wyrok zapadł.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Mamy możliwość zaskarżenia do NSA. Oddaliłbym w 
czasie tę zmianę w interesie mieszkańców.  
Ryszard Starus – radny – Która uchwała została zaskarżona? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska - W tamtej uchwale było zróżnicowanie stawki od gospodarstwa domowego w 
zależności od ilości osób zamieszkałych. Może być stawka od gospodarstwa domowego, ale 
bez względu na ilość osób.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Na rok przyszły dokładamy 250 tys. zł według starych 
stawek. Od dłuższego czasu rozmawiamy, że od nowego roku zmienimy uchwałę.  
Ryszard Starus – radny – W której gminie jest dobra uchwała? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska - Wszystkie gminy w woj. łódzkim przeszły do stawki od osoby. W Polsce 
spotyka się jeszcze takie uchwały jak nasza.  
Ryszard Starus – radny – Ile wynosi średnio stawka? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska - 8 zł. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Komisja Komunalna zgłosiła wniosek, aby przy 
jednorazowym wywozie śmieci w miesiącu stawka wynosiła 6,5 zł dla miejscowości 
wiejskich lub przy zachowaniu jednolitej stawki 7 zł w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, 
sierpień) zapewniono dwukrotny wywóz odpadów zmieszanych w miejscowościach 
wiejskich.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Nowa uchwała oznacza dodatkowe obciążenie dla rodzin 
wielodzietnych.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Nie widzę potrzeby, by zmieniać uchwałę na tej sesji.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska - Decyzja zapadła, nie mamy tylko wyroku.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Ile gmin się odwołało? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska – Odwołała się np. Rawa Maz. do NSA, ale ten podtrzymał decyzję WSA.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Ucierpią rodziny wielodzietne.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Gospodarstw 1-osobowych jest mało.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska – Gospodarstwa 1-osobowe stanowią głównie emeryci, a oni często przychodzą 
po pomoc.  
Krzysztof Grabski – radny – Dopłaćmy z budżetu Gminy i nie będziemy się kłócić.  
Komisja Komunalna zgłosiła wniosek, aby przy jednorazowym wywozie śmieci w miesiącu 
stawka wynosiła 6,5 zł dla miejscowości wiejskich lub przy stawce 7 zł w miesiącach letnich 
był dwukrotny wywóz odpadów zmieszanych w miejscowościach wiejskich.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Czy jest taka potrzeba, aby wywóz odbywał się 2 razy? 
Krzysztof Grabski – radny – Tak. Chodzi o miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Czy to trzeba zapisać w uchwale? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska - Trzeba zmienić zapis w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, 
jeśli wniosek przegłosujecie na sesji.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Wniosek nie dotyczy uchwały i według mnie nie 
powinien być przy niej głosowany.  
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska – W uchwale będzie autopoprawka – zostanie wykreślony  paragraf mówiący o 
tym, ze poprzednia uchwała zostanie uchylona.  

Komisja głosami: za - 0, przeciw – 0, wstrz. – 7 przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały. 
 

e) 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 9 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 0, przeciw – 0, wstrz. – 7 przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały. 
 

f) trybu udzielania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym                 
i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym 
przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu      
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 10 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

g) trybu udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym       
i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym 
przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu        
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 11 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

h) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 12 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2029, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13 do 
protokołu/. 
Jadwiga Figura – radna – Ostatnio w prasie ukazał się artykuł na temat odrolnienia gruntów 
inwestycyjnych w Januszewicach. 
Wiesław Turek – Przewodniczący – Działalność redaktora tworzy negatywny obraz Urzędu 
Miejskiego.  
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Upublicznimy opinię Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej jak to był dobry kierunek Gminy. Burmistrz był na spotkaniu w ŁSSE, na 
którym wybrano 3 najbardziej atrakcyjne grunty i największy z nich to grunt Gminy 
Opoczno.  
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – Odpowiedź 
będzie udzielona i powinna się ukazać. To kłamstwo. TOP błędnie zinterpretował ustawę o 
ochronie gruntów rolnych. Przede wszystkim odrolnienia dokonuje się w planie miejscowym 
i gmina nie ponosi dodatkowych opłat. Ponadto wyłączenia z produkcji rolnej nie dokonuje 
Gmina, a Inwestor i to on poniesie opłaty. TOP wymienia wszystkie klasy, a opłaty zostaną 
naliczone tylko w stosunku do II klasy, reszty klas to nie dotyczy. Jakiej powierzchni będzie 
to dotyczyło z tej II klasy to będzie wynikało z pozwolenia na budowę. Opłata będzie 
pomniejszona o koszty zakupu gruntów.  

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

 
j) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 14 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
k) uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                 

w Opocznie, 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 15 do 
protokołu/.  
Przewodniczący otrzymał pismo od służ prawnych Wojewody /macie Państwo w materiach - 
załącznik nr 15 do protokołu /.  
Przepraszam, że Statut otrzymaliście dopiero dzisiaj, przed komisją. W związku z tym proszę 
tylko o zapoznanie się. Myślę, że dyskusję przełożymy na następne komisje. Tematem 
zajmuje się Pani Burmistrz, która jest dzisiaj w Łodzi. Służby Wojewody zwróciły uwagę na 
niezgodne z prawem zapisy i wyznaczyły 14 dni na zajęcie stanowiska. Pani Burmistrz 
podjęła decyzję, by na tę sesję te zmiany wprowadzić. Oprócz tych korekt postanowiono 
także o zmianie nazwy jednostki. Na ten moment proszę o zapoznanie się z materiałem.  
Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – Nie jesteśmy autorami projektu uchwały i 
nie braliśmy udziału w konsultacjach.  Nikt nas nawet nie poinformował, że taka uchwała 
będzie na sesji. Ja się dowiedziałam dopiero dzisiaj rano. Proszę, by takie informacje, które 
przesyła Wojewoda do nas też trafiały, bo to dotyczy OPS, a ja jestem na dzień dzisiejszy 
Kierownikiem OPS.  Kiedy wróciłam do Ośrodka na spokojnie przeanalizowałam nowy 
Statut. W Statucie jest tylko zmiana, że zamiast Kierownika i Zastępcy Kierownika będzie 
Dyrektor i dajecie mu dużą władzę. Szkoda, że nie ma Pani Burmistrz, bo chciałabym ją 
zapytać skoro władze nie poprosiły Kierownictwa Ośrodka o rozmowę to jak to 
przeprowadzą? Ja mam 9 miesięcy do emerytury i można mnie zwolnić jedynie 
dyscyplinarnie. Czy ja zasługuję po 40 latach pracy, w tym 16 w Ośrodku na takie 
traktowanie? 
Wiesław Turek – Przewodniczący – Skąd wziął się w ogóle ten temat? 
Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – Nie wiem. Dzwoniliśmy do Wojewody i 
oni nic nie wiedzą.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Macie Państwo to pismo od Wojewody.   
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Wiesław Turek – Przewodniczący – To są niepokojące rzeczy, bo dotyczą spraw 
personalnych. Czyja to inicjatywa? Pan Sekretarz mówił, że Wojewody, a okazuje się, że nie 
Wojewody, tylko Urzędu.  
Krzysztof Grabski – radny - To pismo nic nie mówi.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Jesteśmy w niezręcznej sytuacji. Od początku kiedy Pani 
Kierownik to stanowisko objęła przez ten cały okres nie było żadnych uwag i problemów, a 
wręcz odwrotnie jako jedno z pierwszych miast w Polsce dożywialiśmy wszystkich itd. 
Ośrodek z Panią Kierownik na czele zawsze patrzył na ducha pomocy społecznej i tak to było 
realizowane. Jeśli jest teraz taka sytuacja to jest to karygodne, co się dzieje.  
Jadwiga Figura – radna – Zawsze, kiedy zwracałam się do Pani Kierownik to pomagała.  
Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – Jest mi bardzo przykro.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Zapraszamy Panią Kierownik jutro na Komisję Rodziny.  
Anna Wolowska – radna – Nie dostaliście tego pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego? 
Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – Nie. Projekt uchwały dostałam dopiero jak 
się upomniałam. Nie może tak być.  
Anna Wolowska – radna – Nie ma się co denerwować Pani Kierownik. Zawsze Pani dobrze 
pracowała.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
przerwa  
 
l) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości, z autopoprawką dotyczącą wykreślenia z 
miesiąca stycznia Informacji na temat Funduszu Sołeckiego – za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu, Handlu                            

i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017,  
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

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

p) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej                                  
i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
 



7 
 

q) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie                     
na rok 2017, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

r) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 
 

Ad. pkt. 6 
Zapytania i wolne wnioski. 
 

Anna Wolowska – radna – Bazarkowicze otrzymali pisma na które mają udzielić odpowiedzi 
w ciągu 7 dni, w przeciwnym wypadku otrzymają wypowiedzenia umowy dzierżawy.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Tak, mają się określić czy będą wymieniać 
pawilon, czy nie. Do lutego jest przedłużony termin projektu. Na wniosek kupców doszło do 
kolejnych zmian. To inwestycja, w którą musi się zaangażować Gmina i kupcy. Koszt 
inwestycji to 3,5 mln zł. Jeśli ktoś się nie dostosuje to dostanie wypowiedzenie umowy 
dzierżawy, bo to teren gminy.  
Krzysztof Grabski – radny – Na wiosnę ryneczek nie będzie potrzebny, bo powstaje Caufland.  
Andrzej Pacan – radny – Występowałem o poprawienie terenu przy szkole w Bielowicach, 
żeby powstało boisko wielofunkcyjne. Koszt inwestycji obliczono na 2,5 mln zł. To 
wygórowana kwota. Przy Liceum boisko kosztowało 900 tys. zł.  
Anna Wolowska – radna – Przypominam problem ze słupami ogłoszeniowymi – powinna być 
osoba do ich nadzorowania.  
 
 
 
Dodatkowe materiały jakie otrzymali radni stanowią załączniki nr 23, 24 i 25 do protokołu.  
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 14.30 
 
 
 
Protokołowała                                                            Przewodniczący Komisji 
Bogumiła Kędziora                                         Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu  

i Usług  
     Wiesław Turek  


