PROTOKÓŁ NR 4/17
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 24 marca 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 protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
2. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
3. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2016 rok – całkowity
koszt zadania.
4. Informacja na temat Strategii Gminy Opoczno na lata 2016 – 2020.
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 głosów.
Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 1/17 z dnia 17 stycznia 2017r., Nr 2/17 z
dnia 8 lutego 2017r. oraz Nr 3/17 z dnia 14 lutego 2017r. 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 dnia 17 stycznia 2017r.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 1/17 z dnia 17 stycznia 2017r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 8 lutego 2017r.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 2/17 z dnia 8 lutego 2017r.
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 14 lutego 2017r.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 3/17 z dnia 14 lutego 2017r.
Ad. pkt. 2
Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska - przedstawił informację /załącznik nr 4 do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z o.o.
/załącznik nr 5 do protokołu/ oraz Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu
Miejskiego w Opocznie dotyczącym ściągalności podatków i opłat za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych /załącznik nr 6 do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny - Były rozmowy na sesji w grudniu 2016r. na temat
dwukrotnego wywozu odpadów komunalnych w miejscowościach wiejskich w okresie
letnim. Miało to zostać uwzględnione w uchwale.
Wiesław Turek – radny – Konkluzją rozmów było to, że będzie to realizowane na
zgłoszenie, by nie generować nadmiernych kosztów.
Andrzej Pacan – radny – Nie. Była rozmowa, że jeśli ma obowiązywać jednolita
stawka na wsi i w mieście to żeby na wsi odbiór też odbywał się dwa razy w miesiącu.
Jadwiga Figura – radna – Na Komisji Komunalnej mówiłam o tym, że nie wszystkie
Wspólnoty w danym terminie wystawiają odpady wielkogabarytowe. Może należałoby
ujednolicić to, bo to wiąże się z kosztami. To samo dotyczy ocieplania bloków –
Wspólnoty nie wynajmują dodatkowych kontenerów i śmieci trafiają do okolicznych
kontenerów.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Tak, wystosujemy takie pisma.
Ryszard Starus – radny - Takie pismo powinno też trafić do Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Ma wejść nowa ustawa dotycząca selektywnej
zbiórki odpadów.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska - Jest Rozporządzenie Ministra Środowiska, które będzie
obowiązywało od 1 lipca br., dotyczące sposobu segregacji odpadów komunalnych.
Zgodnie z nowymi przepisami będą pojemniki na następujące odpady: zmieszane,
szkło (bezbarwne i kolorowe lub razem), papier, tworzywa sztuczne i metale oraz
biodegradowalne. Gminy będą miały 5 lat na dostosowanie się do przepisów.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 3
Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2016r. – całkowity
koszt zadania.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska - przedstawił informację /załącznik nr 7 do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z o.o.
/załącznik nr 5 do protokołu/, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rejon dróg
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wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim /załącznik nr 8 do protokołu/ oraz Zarząd
Dróg Powiatowych w Opocznie /załącznik nr 9 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 4
Informacja na temat Strategii Gminy Opoczno na lata 2016 – 2020.
Anna Sady – Inspektor w Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy Europejskich –
przedstawiła informację /załącznik nr 10 do protokołu/.
Jadwiga Figura – radna – Czy polscy Inwestorzy nie są zainteresowani gruntami w
Januszewicach?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Burmistrz byłby zadowolony, gdyby znalazł
się polski Inwestor. Kierujemy się ku Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej po to,
by zwiększyć nasze szanse na pozyskanie Inwestora.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Czy w Urzędzie Miejskim była robiona symulacja
dotycząca możliwości sięgnięcia po środki unijne?
Anna Sady – Inspektor w Wydz. Promocji, Sportu i Funduszy Europejskich – W
Strategii jest miejsce, gdzie pokazuje się działania, w jakich chce się sięgnąć po
środki.
Potrzeby są również monitorowane na bieżąco.
Jadwiga Figura – radna – Na ul. Rolnej planowany jest blok socjalny. Na ul.
Przemysłowej zerwało dach na hotelu. Temat budownictwa mieszkaniowego jest
bardzo ważny.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - Są plany budowy nowego bloku komunalnego na ul.
Rolnej. Są zabezpieczone środki na wykonanie projektu w wys. 60 tys. zł. Całą
realizacją będzie się zajmował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i zaciągnie na ten
cel kredyt. Z własnych środków Spółka nie będzie w stanie go spłacić. Będziemy
musieli ją wspomagać.
Andrzej Pacan – radny – Na terenie wiejskim też powinniśmy pobudować taki blok.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Czy Spółka ZGM poradzi sobie z kredytem? Ile
będzie kosztował blok?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Sytuacja z mieszkaniami komunalnymi
jest bardzo ciężka. W ramach środków, które można pozyskać nic się nie zmieniło w
stosunku do lat poprzednich i nie ma żadnych perspektyw. Program Mieszkanie +
nakierowany jest na mieszkania w obrocie komercyjnym, z czynszem 15-20 zł,
podczas gdy w lokalach komunalnych stawka czynszu jest na poziomie 4-5 zł. Nie
znaleźlibyśmy klientów w ramach tego najmu prywatnego. Podjęliśmy decyzję, by
pobudować budynek komunalny. Na ten cel można pozyskać środki z Banku
Gospodarstwa Krajowego na poziomie 35%, ok. 45% kredytu z BGK preferencyjnego,
niskooprocentowanego, ok 10-15% wkładu własnego Gminy. Z uwagi na to, że sama
inwestycja i kredyt obciążyłyby nam wskaźniki zadłużenia doszliśmy do wniosku, że
najlepszym rozwiązaniem byłoby to zrobić poprzez Spółkę Gminy ZGM. Na pewno
sama Spółka nie poradzi sobie ze spłatą kredytu i będziemy ją musieli wspomagać.
Spółka byłaby inwestorem całego przedsięwzięcia. Termin na złożenie wniosku na
dofinansowanie do BGK jest do 31 marca br. Mamy trochę wątpliwości z uwagi na to,
że wytyczne zakładają, że musi być dokumentacja techniczna, a konkretnie
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pozwolenie na budowę, którego jeszcze nie mamy. Jeśli zgodzą się na późniejsze
dołączenie brakujących dokumentów to wrzesień – październik podpisana zostałaby
umowa z Bankiem, a następnie wyłonilibyśmy Wykonawcę. Są szanse, że na
przełomie roku kopiemy fundamenty i wiosną 2018r. zaczynamy budowę. Jeśli
wniosek nie przejdzie to na spokojnie składamy ten sam wniosek do 30 września br. i
też na wiosnę ruszamy z budową.
Krzysztof Grabski – radny – Wkład własny w jakiej wysokości?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Wkład własny pokryje Gmina. Będzie
to 10-15 % kosztów inwestycji.
Krzysztof Grabski – radny – Wysokość dofinansowania?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – 35% bezzwrotne dofinansowanie z
BGK. Reszta w ramach kredytu.
Andrzej Pacan – radny – Ile postawienie takiego bloku będzie kosztowało?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Precyzyjna odpowiedź będzie po
rozstrzygnięciu przetargu. Powstanie 50 mieszkań. Według wartości odtworzeniowej
koszt to 7 mln zł, ale myślę, że za 6 mln zł powinniśmy tę inwestycję wykonać.
W efekcie dyskusji ustalono, że temat „Informacja na temat rozwoju budownictwa w
Gminie Opoczno” zostanie dopisany do porządku posiedzenia Komisji Budżetowej w
miesiącu kwietniu.
Ad. pkt. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2016 – ocena.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację /załącznik nr 11 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.
B) Sprawozdanie z realizacji programu
pozarządowymi za 2016r.

współpracy

z organizacjami

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła sprawozdanie /załącznik nr 11 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie.
C) Bezrobocie w Gminie Opoczno.
Jan Wieruszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – przedstawił informację
/załącznik nr 12 do protokołu/.
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Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydz.
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 12a do protokołu/.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Czy programy realizowane przez Urząd Pracy
powodują spadek bezrobocia na rynku pracy?
Jan Wieruszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – 30% podmiotów które
powstają to takie, które otrzymują wsparcie z Urzędu Pracy.
Jadwiga Figura – radna - Wyrażam uznanie dla działań Powiatowego Urzędu Pracy.
Co roku otrzymujecie Państwo wyróżnienie za swoją działalność. Oby tak dalej.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
D) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2016r.
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Materiał z Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Zespół do Spraw
Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w zakresie prowadzenia
Placówek Wsparcia Dziennego /załącznik nr 5 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
E) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział Promocji, Kultury,
Sportu i Funduszy Europejskich /załącznik nr 14 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie.
F) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 15 do
protokołu/.
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wtrz. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 16 do
protokołu/. Dzisiaj otrzymaliście treść projektu uchwały po poprawkach / załącznik nr
16a do protokołu/
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 17 do protokołu/.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Kieruję pytanie do radnego Andrzeja Pacana,
powiedziałeś na Komisji Rodziny, że uczniowie z Wygnanowa nie będą chcieli
chodzić do Szkoły w Wygnanowie. Jaka to jest skala?
Andrzej Pacan – radny – Ja nie powiedziałem, że z Wygnanowa, a z obwodu
Wygnanów.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Rozmawiałem z Panią Dyrektor z
Wygnanowa i ona nie widzi żadnego problemu. Nawet jest przekonana, że 100%
dzieci które chodziło do Bielowic z obwodu Wygnanowa będzie chodziło do Szkoły w
Wygnanowie.
Andrzej Pacan – radny – Czy w stosunku do Dyrekcji nie będą wyciągane
konsekwencje, jeśli uczeń będzie chciał zostać w Szkole w Bielowicach?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Warunkiem zostawienia jest zgoda
rodziców na zostawienie i warunkiem jest by nie było zmianowości.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Opoczno.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 18 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Opoczno.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 19 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia
wysokości opłat i sposobu ich pobierania.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny – Jakie są wpływy z parkomatów, a jakie koszty?
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – Wpływy to w sumie
112 tys. zł. koszt miesięczny za dzierżawę parkometrów wynosi 4,5 tys. zł, co daje
rocznie kwotę 54 tys. zł.
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Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
g) sprostowania i ujednolicenia nazw ulic w Opocznie.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 21 do protokołu/.
Jadwiga Figura – radna – Proszę o opracowanie nowego planu miasta Opoczno.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
h) zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 22 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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 23 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
j) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 24 do protokołu/.
Jadwiga Figura – radna – Proszę o sprawdzenie zapisów dotyczących opłat za groby
murowane. Nie powinna być pobierana ponowna opłata po upływie 20 lat.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska - Sprawdzimy.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
k) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania
z nich.
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/.
Krzysztof Grabski – radny – Współpraca z Powiatem nie jest tak dobra, skoro Rada
Powiatu podjęła uchwałę o przekazaniu nam ulicy Piotrkowskiej.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna - Odwołaliśmy się od tej decyzji.
Odwołanie nie wstrzymuje wykonania, a więc na ten moment jesteśmy zarządcą dróg
– ul. Piotrkowska od ronda przy drodze krajowej nr 12, Leśna, Piotrkowska, do
skrzyżowania z ul. Perzyńskiego i ul. 17-go Stycznia oraz ul. Kolberga od
skrzyżowania z ul. 17-go Stycznia i u. Waryńskiego do ronda przy drodze krajowej nr
12.
Wiesław Turek – Przewodniczący – Na wniosek Gminy drogi w mieście zostały
przekazane do Gminy. To konsekwencja podjętych wcześniej decyzji.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Drogi w mieście zostały przekazane do
Gminy z uwagi na skargi kierowane do Burmistrza. Ludzie nie rozróżniają podziału na
drogi gminne i powiatowe.
Krzysztof Grabski – radny – Ja widzę jedną przyczynę przekazania – remont wiaduktu
i mostu.
Komisja głosami: za - 3, przeciw – 2, wtrz. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
l) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2017.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 26 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
m) Statutu Gminy Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr
27 do protokołu/.
Jadwiga Figura – radna – Brakuje mi spotkania wszystkich radnych.
Andrzej Pacan – radny – Proszę o sprawdzenie zapisu w §11 Statutu Gminy Opoczno
– czy nie brakuje słowa „nadzwyczajnej”.
Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wtrz. - 2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Ad. pkt. 6
Zapytania i wolne wnioski.
Andrzej Pacan – radny – Chciałem zapytać o programy w ramach których można było
pozyskać kwotę 5 tys. zł na sołectwo z przeznaczeniem na plac zabaw czy spotkanie
integracyjne dla społeczności lokalnej. Szkoda, że sołtysi nie zostali poinformowani o
takiej możliwości, a termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego upłynął
18 marca br.

8

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Kilku sołtysów złożyło wnioski.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna - Zapytamy w Wydziale Funduszy
Europejskich.
Jadwiga Figura – radna – Chciałam zapytać o odszkodowania za grunty OZMO.
Zwracam uwagę na zły stan budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – może przejąć
budynek po Urzędzie Pracy, kiedy ten przejdzie do budynku Starostwa na ul. Rolnej.
Zgłaszam sprzeciw mieszkańców ul. Piotrkowskiej 59 na siedzibę jadłodajni Fundacji
OSTOJA w naszym bloku.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jeśli chodzi o odszkodowania po OZMO to
poprzednia sprawa zakończyła się na umorzeniu, ze względu na przedawnienie.
Wiemy, że zostało złożone pismo o wznowienie sprawy ze względu na nowe
okoliczności.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Warunki Gminno-Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej są złe, ale żadnych decyzji na razie nie ma.
Co do jadłodajni to porozmawiamy z Panią Prezes.
Informacja, że Urząd Pracy zostanie przeniesiony na ul. Rolną to informacja
nieoficjalna, ale na pewno nie ma mowy o tym, że OPS tam przejdzie, bo to budynek
Starostwa, a OPS jest Gminy. Najlepszym rozwiązaniem dla OPS byłoby przeniesienie
Warsztatów Terapii Zajęciowej gdzie indziej, ale na dzień dzisiejszy rozmowy kończą
się brakiem przychylności WTZ. Co do budynku po byłej Policji to umowa dzierżawy
jest w trakcie. Chcielibyśmy go pozyskać, ponieśliśmy szereg kosztów adaptacyjnych.
Zobaczymy co przyniesie przyszłość.
Dodatkowe materiały, z którymi radni zapoznali się stanowią załączniki nr 28, 29 i 30
do protokołu.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 14.55

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,
Handlu i Usług
Protokołowała:
Bogumiła Kędziora

Wiesław Turek
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