PROTOKÓŁ NR 1/17
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 17 stycznia 2017r.
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 protokołu z miesiąca grudnia 2016r.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r.
3. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2016r.
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 – 5, przeciw - 0, wstrz.- 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2016r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 12/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. był wyłożony do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny 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 grudnia 2016r.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz .- 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr
12/16 z dnia 20 grudnia 2016r.
Ad. pkt. 2
Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r.
Komisja opracowała sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r. i przyjęła go głosami:
za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 3
Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
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Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił informację
/załącznik nr 5 do protokołu /.
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Pod koniec roku Burmistrz
podpisał Zarządzenie, zgodnie z którym możemy kontrolować osoby fizyczne pod kątem
zanieczyszczenia powietrza z pieców. W roku 2016 przeprowadziliśmy 50 takich kontroli, z
czego w 4 przypadkach stwierdziliśmy nieprawidłowości. 3 osoby zostały ukarane mandatem
na kwotę 100 zł, a 1 została pouczona. Kontrolę przeprowadzamy na zgłoszenie. Wchodzimy
do kotłowni i sprawdzamy czym jest palone. Jeśli nie mamy widocznych dowodów
nieprawidłowości to można pobrać próbkę popiołu do badania laboratoryjnego. Takie badanie
kosztuje 1 tys. zł. Mandat możemy wystawić do 500 zł.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – W ubiegłym roku jesienią przeszkoliliśmy 2
pracowników z Wydziału Ochrony Środowiska i 2 strażników miejskich do przeprowadzania
kontroli w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Wczoraj odbyło się spotkanie z
przedstawicielami Starostwa Powiatowego, na którym podjęto decyzję, że do patrolu dojdzie
pracownik Starostwa odpowiedzialny za opłaty środowiskowe od przedsiębiorców.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Kontrolowaliście EZDECH?
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Tak, kontrolowaliśmy EZDECH
i Bank Spółdzielczy na pl. Kościuszki. W tych obiektach nie stwierdziliśmy
nieprawidłowości. Mają piec węglowy.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Uważam, że praca Straży Miejskiej powinna zmierzać
bardziej w kierunku porządku i czystości. Wiele terenów na zapleczach, terenów będących
własnością osób prywatnych i kolei jest zaniedbanych, zakrzewionych, stały się wysypiskami
śmieci.
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Na temat terenów PKP cały czas
są prowadzone rozmowy. Problem jest z wykaszaniem na terenach prywatnych. Nie możemy
nałożyć mandatu i nie możemy przymusić.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Z PKP są bardzo trudne negocjacje.
Anna Wolowska – radna – Czy są prowadzone rozmowy z właścicielami odlewni?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Udzieliliśmy porad prawnych mieszkańcom.
Będzie protest społeczny. My, jako Gmina, mamy bardzo ograniczone możliwości działania.
Więcej jest w stanie zadziałać w tej kwestii Starostwo Powiatowe. Pracownicy odlewni
podpisali protest do Burmistrza o zaniechanie jakichkolwiek działań przeciwko właścicielom
odlewni.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Czy ktoś bada zanieczyszczenia powodowane przez
odlewnię?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Tak, kontrole są przeprowadzane. Sanepid i WIOŚ
pobierali próbki do badań, ale nie stwierdzili żadnych przekroczeń. Problem w tym, że jest
obowiązek, aby o kontroli powiadomić kontrolowanego wcześniej.
Barbara Bąk - Skarbnik – Według badań 80% zanieczyszczeń pochodzi z gospodarstw
domowych.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 4
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2016r.
Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej
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A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Wczoraj odbyło się spotkanie z radnymi, na którym
byli przedstawiciele firmy, która opracowała dokument. Prosimy o przyjęcie tego Programu,
który otwiera drogę do pozyskiwania środków zewnętrznych.
/Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a cały Program Rewitalizacji jest
załącznikiem do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 20 stycznia 2017r./
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Wieńczymy dzieło w postaci projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno. Dziś
jest ostatni dzień konsultacji społecznych. 27 stycznia upływa termin na składanie wniosków.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24
marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej
Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie.
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” –
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Proszę przyjrzeć się karnetom, przyjrzeć się jak
funkcjonują w innych miastach, żeby zachęcić do ich nabywania.
Andrzej Pacan – radny – Ważności karnetu trzeba pilnować. Lepiej kupować pojedyncze
bilety. Nie ma zachęty do nabywania karnetów.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Opoczno.
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.
Krzysztof Grabski - radny – Kto jest dzierżawcą i za ile?
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Dzierżawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a kwota zostanie
ustalona przez Burmistrza indywidualnie i będzie ceną rynkową.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Dlaczego nie na okres 3 lat? Nie wymagałoby to
wówczas zgody Rady. Prosimy o przygotowanie informacji, czym wnioskodawca tłumaczył
we wniosku dzierżawę na okres 10 lat.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody
na zbycie w trybie bezprzetargowym.
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.
Były pytania ile garaży jest w tym kompleksie garaży i ile działek pod garażami stanowi
własność Gminy, a ile osób fizycznych. Odpowiadam - jest tam ok. 230 garaży, z czego ok 50
ma taki stan prawny, że naniesienia są własnością osób fizycznych, a grunt gminy.
Krzysztof Grabski – radny – Jaka jest cena?
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Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Ustalona
zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego, ok. 80-100 zł za 1 m kw.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki.
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /.
Były pytania dlaczego te usługi nie są świadczone w Opocznie np. przez Fundację „Uśmiech
Dziecka to nasz cel”. Odpowiadam – Fundacja nie świadczy wszystkich tego typu usług.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
g) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na
działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie
utworzonego przez organizację pozarządową.
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Czy treść porozumienia była konsultowana z CIS-em?
Zwracam uwagę na dużą potrzebę wcześniejszych ustaleń zapisów Porozumienia z Fundacją
Interregion.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Porozumienie to kolejny etap. Najpierw Rada
Miejska podejmuje uchwałę o przekazywanej kwocie.
Anna Wolowska – radna – Kwota 40 zł wynika z ustawy?
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - To
kwota umowna w ramach posiadanych środków z Programu przeciw alkoholizmowi.
Barbara Bąk – Skarbnik – Jeśli strona nie podpisze porozumienia to nie będzie realizowana
uchwała.
Andrzej Pacan – radny - Rachunek bankowy należy do Fundacji Interregion, a pieniądze
przekazujemy CIS-owi.
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
Fundacja Interregion jest założycielem CIS-u. Gmina przekazuje pieniądze Fundacji
Interregion na działalność CIS-u.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Projekt uchwały jest na wniosek, czy to Państwa
inicjatywa?
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – Na
wniosek Fundacji Interregion. Wnioskowali o 180 tys. 180 zł rocznie na działalność CIS-u, a
zgodnie z uchwałą otrzymają 45 tys. 120 zł, na miarę naszych możliwości.
Komisja głosami: za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 3 przyjęła do wiadomości projekt
uchwały.
h) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 14 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
B) Reforma oświaty – etapy wdrażania.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 15a i 15b
do protokołu/.
Są dwa etapy wdrażania reformy oświaty - do końca marca Rada Miejska musi podjąć
uchwałę o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Aby to zrobić do końca
lutego musimy wystąpić do Kuratora z uchwałą intencyjną. Kurator ma 21 dni na wyrażanie
zgody na nasze propozycje, może wnieść poprawki. Zarys uchwały intencyjnej mamy już
przygotowany. Państwo go otrzymaliście. Celem Burmistrza jest, by nie likwidować żadnej
ze szkół. Szkoły, które były do tej pory szkołami 6-klasowymi z mocy ustawy staną się
szkołami 8-klasowymi. Tak samo jest w przypadku Zespołów Szkół składających się ze
szkoły podstawowej i gimnazjum. One również z mocy ustawy staną się szkołami 8-letnimi.
W ZSS Nr 1 gdzie jest podstawówka, gimnazjum i liceum dalej będzie funkcjonował Zespół
Szkół składający się ze szkoły podstawowej i liceum. W Wyganowie, gdzie działa
samodzielne Gimnazjum jest koncepcja, żeby przekształcić gimnazjum w szkołę podstawową.
Jeśli chodzi o obwody szkół to nie ma większych zmian. Obwód Bielowice zostanie przy
miejscowościach Bielowice i Sołek, natomiast Wygnanów będzie składał się z miejscowości
Wygnanów, Zameczek, Wólka Karwicka Wieś i Wólka Karwicka Kolonia. W przypadku
Bukowca i Modrzewia stworzyliśmy osobne obwody. Obwód Bukowiec składający się tylko
z miejscowości Bukowiec i obwód Modrzew składający się z miejscowości Brzustówek
Kolonia, Brzustówek Wieś, Dąbrówka, Modrzew, Modrzewek i Ziębów. W przypadku
obwodów Mroczków i Sielec – Janów Karwicki był podzielony i część dzieci chodziło do
Mroczkowa a część do Sielca. Teraz będą chodziły do Sielca. Obwód Sielec obejmuje
miejscowości Adamów, Janów Karwicki, Karwice, Sielec, Stużno Kolonia i Stużno Wieś, a
obwód Mroczków obejmuje miejscowości Brzuśnia, Dzielna, Kraszków, Mroczków Duży i
Mroczków Gościnny. W przypadku Woli dotychczasowe klasy 4-8 nie będą należały do
obwodu szkoły w Libiszowie, tylko do obwodu ZSS Nr 2. Aby ta koncepcja mogła zaistnieć
dzieci ze wsi muszą pozostać w szkołach wiejskich. Zwolnień nauczycieli nie przewidujemy,
jak również dodatkowych kosztów reformy. To na razie wstępna koncepcja, decyzje
będziemy podejmować w lutym, kiedy będzie musiał zostać przygotowany projekt uchwały
intencyjnej dla Kuratora.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Czego Państwo oczekujecie od nas radnych?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Ten materiał to na razie informacja dla
Państwa. Czekamy na uwagi i opinie Państwa.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Jeżeli Rada Miejska ma podjąć decyzję dotyczącą sieci
szkół to niezbędna jest do tego informacja składająca się z dwóch części: merytorycznej nt.
proponowanej sieci szkół i finansowej w związku ze zmianami. Taki dokument powinniśmy
otrzymać, aby Rada wypowiedziała się na ten temat w sposób wiążący.
Andrzeja Pacan – radny – Czy były rozmowy z Dyrektorami jak się zapatrują na te zmiany?
Proszę o dane na temat urodzeń w poszczególnych obwodach /załącznik do protokołu/, aby
zrobić symulację, jak sytuacja będzie się kształtowała w przyszłości. Dyrektorzy Bielowic i
Wygnanowa powinni rozmawiać na temat przepływów uczniów i nauczycieli, by nie stracili
pracy, po to by reforma przebiegała bez konfliktów.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Dyskutowaliśmy na ten temat. Rozwiązaniem
jest stworzenie jednego dużego obwodu szkolnego składającego się ze szkoły i jej filii. Do
Bielowic dzieci uczęszczałyby do klas 1-4, a do Wygnanowa do klas 5-8. Za tym przemawia
zarówno kadra nauczycielska, jak i baza lokalowa.
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Jadwiga Figura – radna – Wnioskuję, aby przeanalizować płace pracowników obsługi
przedszkoli i szkół w świetle nowej płacy minimalnej. Do podstawy wynagrodzenia tych
pracowników wliczane są dodatki np. stażowe, premie, co nie powinno mieć miejsca.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Jakakolwiek decyzja merytoryczna musi się opierać na
analizie finansowej. Nie wyobrażam sobie, by rozmawiać na temat reformy oświaty, bez
analizy finansowej oświaty. Tak Komisja Budżetowa nie może procedować.
Krzysztof Grabski – radny – Mam propozycję odnośnie Bielowic i Wygnanowa – stworzyć
Zespół Szkół pod jedną Dyrekcją. Dyrektor ma do dyspozycji dwa budynki i wszystkich
nauczycieli i koordynuje pracę.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Nasza koncepcja zmierza w tym kierunku.
Jedna szkoła z siedzibą w Bielowicach lub Wygnanowie, z filią w Bielowicach lub
Wygnanowie.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Jakie byłyby koszty funkcjonowania obydwu szkół? Jeśli
podejmujemy decyzje obciążające nasz budżet to muszą być podjęte świadomie. Trzeba
rozmawiać merytorycznie. Bez analizy finansowej będę przeciwny opiniowaniu
jakiegokolwiek dokumentu.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Jeśli Rada Miejska nie podejmie decyzji o
przekształceniu Gimnazjum w Wygnanowie w Szkołę Podstawową to sieć szkół zostanie taka
sama, a Gimnazjum w Wygnanowie ulegnie wygaśnięciu z mocy ustawy.
Radni dyskutowali szeroko na temat, przyjmując informację do wiadomości.
C) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – przedstawił
informację / załącznik nr 16 do protokołu/.
Anna Wolowska – radna – Czy drogi dojazdowe do pól, gdzie powstają nowe osiedla
mieszkaniowe, są realizowane ze środków Gminy, czy Funduszu Sołeckiego?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Sołectwa dysponują
niewielką kwotą do 20 tys. zł. Z tego średnio 3 tys. zł przeznaczają na remonty tych dróg –
zakup kruszywa i szlaki. Środki w ramach bieżącego utrzymania dróg są przeznaczane m.in.
na te drogi. Burmistrz zarządza tymi drogami, traktuje je jako drogi wewnętrzne.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
Andrzej Pacan – radny – prosi o wykaz dzieci według podziału na obwody szkolne /bardziej
szczegółowy niż otrzymali radni/, gdzie liczba dzieci uczęszczających do podanych szkół
zostanie rozpisana na miejscowości wiejskie.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – poinformował, że jest nowa radna z okręgu nr 15 i
Burmistrz będzie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu „Ślubowanie
radnej”.
Dodatkowe materiały jakie otrzymali radni stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 11.00, godzina zakończenia 13.45
Protokołowała

Przewodniczący Komisji
6

Bogumiła Kędziora

Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
Wiesław Turek
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