PROTOKÓŁ NR 12/17
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 20 listopada 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 października br.
2. Analiza projektu budżetu na 2018 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/. Brak głosów.
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia Komisji.
Ad. pkt. 1.
Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 11/17 z dnia 23 października 2017r.
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 protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 23 października 2017r.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z
posiedzenia Nr 11/17 z dnia 23 października 2017r.
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Ad. pkt. 2.
Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła informację na temat projektu
uchwały budżetowej na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018
– 2029 / załącznik nr 4 do protokołu /.
Jadwiga Figura – radna – W wykazie działek do sprzedaży jest wymienionych
kilka pozycji. Czy to już końcówka działek będących własnością Gminy? Nie
wiem, czy idziemy w dobrym kierunku. Uważam że nie powinniśmy się ich
pozbywać, że powinny one służyć społeczeństwu. Od lat proszę o plac zabaw na
Osiedlu „Fiory”. W dalszym ciągu nie ma zapisu o tej inwestycji. Monitoring –
w których miejscach jest zainstalowany? Zastanawiam się, czy nie przymierzyć
się do budżetu obywatelskiego. Ludzie mieliby większą możliwość decydowania,
na co przeznaczyć pieniądze, jakie potrzeby są dla nich najważniejsze. Dobrze,
że powstały ścieżki rowerowe przy Zalewie, ale uważam, że przebudowa Zalewu
powinna pójść też w stronę lasu, Osiedle „Fiory”, ul. Torowa, do ul.
Przemysłowej. Dalej nie ma ujętej ul. „Staropiotrkowskiej” ani w projekcie
budżetu ani w WPF.
Anna Wolowska – radna – Proszę o ujęcie w budżecie na 2018r. zadania
inwestycyjnego polegającego na rozbudowie lub przebudowie drogi użytku
publicznego prowadzącej do nowo pobudowanych mieszkań w Woli Załężnej
Kolonia, w lewo, za lasem, w stronę Zameczka oraz o zakup wiaty przystankowej
w tym rejonie.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jeśli chodzi o monitoring to corocznie
przeznaczamy środki na ten cel. Staramy się również mieć na to zadanie rezerwę.
Ostatnio monitoring założyliśmy w trosce o postawioną poczekalnię kontenerową
na Przystanku Opoczno Płd. oraz na dachu Krytej Pływalni. Jeśli chodzi o
Fundusz Obywatelski to od początku pracy obecnego Burmistrza nie było takich
przymiarek z uwagi na zastane duże obciążenie długami, ale prawdopodobnie
ustawa o samorządzie lada chwila narzuci nam taki obowiązek.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli chodzi o place zabaw to
większość jest finansowana w ramach Funduszu Sołeckiego, lub w przypadku
placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach funduszy unijnych.
Osiedle „Fiory” to jedno ze starszych osiedli Opoczna i zdania co do potrzeb są
różne. Do mnie dotarły informacje o potrzebie utwardzenia nawierzchni odcinka
drogi, który został wykonany po zamknięciu zjazdu na ul. Przemysłową, a nie
dotarły do mnie wnioski dotyczące placu zabaw. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe
w stronę lasu to nie było planów co do przedłużenia drogi w stronę lasu wiodącej
z Osiedla „Fiory” na leśniczówkę. W tym roku przeznaczyliśmy środki na projekt
techniczny drogi na „Wymysłów”, czyli też w stronę lasu, ale z Osiedla na ul.
Partyzantów, w związku z tym że stary ślad drogi stał się własnością prywatną.
Wszystkiego nie da się zrobić. Potrzeby są ogromne, a środki ograniczone.
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Jadwiga Figura – radna – Od 4 lat proszę o ten plac zabaw. Tam mieszka sporo
dzieci i tam jest działka gminna, którą można do tego celu wykorzystać.
Kanalizacja deszczowa w ul. Skłodowskiej – gdzie to jest? Czy nie można
zaciągnąć więcej kredytów, aby poczynić więcej inwestycji? Należy zaspokajać
potrzeby mieszkańców.
Andrzej Pacan – radny – Jeśli chodzi o place zabaw to podpowiadam, że jest
projekt unijny i na ten cel można pozyskać pieniądze i wykonać kilka placów
zabaw.
Ryszard Starus – radny – Jest zapis o wykupie i nabyciu gruntów za
odszkodowania, łącznie 700 tys. zł – co to jest? Budowa przepustu skrzyniowego
ul. Puchały za 30 tys. zł – o co chodzi?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Odnośnie zadłużenia - jest wskaźnik zadłużenia,
ale jest też wskaźnik obsługi zadłużenia. Nie możemy przekroczyć tych
wskaźników. Co do zapisu o nabyciu gruntów za odszkodowanie to dotyczy to
wypłaty odszkodowań na podstawie decyzji Starostwa. To są decyzje za grunty,
które są konsekwencją wykonania wcześniejszych projektów technicznych i
wydania zezwoleń na budowę. Mimo, że inwestycja nie będzie realizowana to
jesteśmy zobowiązani te odszkodowania wypłacać. Po części może też ta kwota
dotyczyć gruntów pod cmentarz. Co do przepustu skrzyniowego to chodzi o
realizację zakresu rzeczowego, zadanie pojawiło się w tym roku.
Jadwiga Figura – radna – Na ten rok zapisana jest kwota 5 tys. 575 zł na pomoc
dla cudzoziemców, w przyszłym roku tego nie ma – dlaczego?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – To zadanie zlecone, otrzymujemy środki z
budżetu Wojewody. Na naszym terenie jest jedna taka osoba i wypłacany jest jej
zasiłek. To się pojawia w trakcie roku, na początku roku tego nie ma. O to
występuje MG OPS.
Andrzej Pacan – radny – Zmiana sposobu użytkowania lokalu na pl. Kościuszki
6 na jadłodajnię z zapleczem za kwotę 120 tys. zł – czy to będzie ze środków
Gminy?
Krzysztof Grabski – radny – Miasteczko ruchu drogowego za 1 tys. zł - to na
projekt czy na co?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – W tym roku próbowaliśmy pozyskać pieniądze
na miasteczko ruchu drogowego. W warunkach nie było mowy o wkładzie
własnym, ale tą minimalną kwotę zabezpieczyliśmy na przyszły rok jako wkład
własny. Całość byłaby finansowana ze środków budżetu państwa. Będziemy
próbować. To zapis pod ten projekt.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Jeśli
chodzi o budowę kanalizacji deszczowej w ul. Skłodowskiej to jest to zadanie,
którego potrzebę realizacji widzi Wydz. Gospodarki Komunalnej. W momencie,
gdy wybudowaliśmy nowy odcinek drogi ul. Św. Marka, czyli to przebicie
poprzez ul. Skłodowskiej, skrzyżowanie z ul. Inowłodzką i nowy ślad ul. Św.
Marka to okazało się, że wody nie mieszczą się w starym śladzie kanalizacji. Tą
potrzebę zgłosili i zadanie zostało wpisane do planu inwestycyjnego jako
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wykonanie projektu technicznego i zakresu rzeczowego w planowanej przez
Wydział kwocie. Jeśli Wydział zrezygnuje z tego zadania to środki będzie można
przeznaczyć na inne zadanie.
Jeśli chodzi o przepust skrzyniowy ul. Puchały to zadanie jest wpisane w planie
inwestycyjnym roku 2017. Mieliśmy zaplanowane 8 tys. zł. Ogłosiliśmy przetarg
na dokumentację techniczną, ale niestety nie wpłynęła żadna oferta. Ogłosiliśmy
kolejny przetarg. Kwota 8 tys. zł jest kwotą niewystarczającą na wykonanie
dokumentacji technicznej, w związku z czym nowy podział finansowy jest taki,
że te 8 tys. zł to będzie płatność tego roku za część dokumentacji technicznej
choćby w formie koncepcji, a kolejna kwota z tych 30 tys. zł to będzie druga rata
za dokumentację techniczną. Wykonanie przepustu jeśli chodzi o zakres
rzeczowy to kwota ok. 20 tys. zł. Na dziś istniejący przepust jest
niewystarczający, bowiem wody się w nim nie mieszczą i zalewają okoliczne
posesje. Koszt całego zadania planujemy w kwocie ok. 30 tys. zł. Prace
projektowe będą rozpoczęte w tym roku, natomiast zakończą się w roku
przyszłym. W roku przyszłym planujemy wykonanie rzeczówki.
Jadwiga Figura – radna – Nie jestem przeciwna, ale problem zalewania to nie
tylko ul. Puchały, ale też ul. „Staropiotrkowska”, Leśna, potrzeb w tym zakresie
jest dużo.
Andrzej Pacan – radna – Pytam w kontekście inwestycji na Placu Kościuszki 6 za
kwotę 120 tys. zł - ile osób korzysta z dożywiania? Czy nie lepiej dofinansować
posiłki w szkołach, żeby szkoły więcej tych posiłków wydawały i dowoziły. Po
to, by nie rozbudowywać zaplecza kuchennego, bo zaplecza istnieją w szkołach,
czy np. w Fundacji „Ostoja”.
Jadwiga Figura – radna – Przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.
funkcjonuje „OSTOJA”. Może bez większych nakładów iść w tym kierunku,
wykorzystując lokal Fundacji?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Fundacja „Ostoja” prowadzi
działalność prywatną polegającą na gotowaniu obiadów na sprzedaż. Nie realizuje
żadnego naszego zadania w tym zakresie. Kuchnia OPS nie będzie realizowała
posiłków na sprzedaż. Kuchnia, która obecnie jest w strukturach OPS na ul.
Kopernika, zostanie przeniesiona na Plac Kościuszki, a pomieszczenia po kuchni
w OPS zostaną zaadoptowane na pomieszczenia biurowe. Na Placu Kościuszki
oprócz jadłodajni będzie funkcjonował również Klub Seniora. Ponadto planujemy
przeznaczyć 2 pokoje dla pracowników socjalnych. Tam nie będzie prowadzona
działalność w formie usług restauracyjnych. Fundacja „Ostoja” jest organizacją
pozarządową, prowadzącą Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób
Niepełnosprawnych, a to że gotują i sprzedają obiady nie jest związane w żaden
sposób z zadaniem własnym i działalnością Gminy.
Krzysztof Grabski – radny – Czy osoby pracujące w kuchni w OPS na ul.
Kopernika zostaną przeniesione do kuchni na Placu Kościuszki?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Będzie to włączenie w struktury
OPS. Część pracowników zostanie przeniesiona w inną lokalizację.
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Krzysztof Grabski – radny – Na tle rewitalizacji to miejsce na jadłodajnię mi nie
pasuje. Może jadłodajnię przenieść do budynku na ul. Mickiewicza? Plac
Kościuszki to miejsce reprezentacyjne miasta.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Musielibyśmy wydać na remont
ok. 1 mln zł.
Anna Wolowska – radna - A może rozbudować budynek OPS?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Budynek OPS idzie w Partnerstwie
Publiczno-Prywatnym i tam będzie przeprowadzony generalny remont. Na dzień
dzisiejszy budynek OPS obsługuje wszystkich mieszkańców Gminy. Zakres
usług znacznie się poszerzył. Kiedy powstał OPS pracowało w nim ok. 20
pracowników, obecnie jest to ok. 60 pracowników. Żadne prace remontowe nie
zmienią tego, że pracownicy nie mają gdzie pracować. Nie chodzi o stan
techniczny. Chodzi o pozyskanie nowej powierzchni. Próbowaliśmy odzyskać
pomieszczenia na górze budynku OPS, wykorzystywane przez Warsztaty Terapii
Zajęciowej, ale spotkało się to z ogromnym oburzeniem i wycofaliśmy się z tego.
Jadwiga Figura – radna – Był pomysł, aby przenieść ZUS do budynku na ul.
Mickiewicza. Skoro ZUS przymierzał się do tego, to dlaczego nie można tam
przenieść OPS?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Potrzeba ok. 2,5 mln zł na
przeprowadzenie remontu.
Jadwiga Figura – radna – Na jakim etapie są prace dotyczące placu między ZSS
Nr 1 a Szpitalem? Co z placem po byłym ZUS-ie? Na jakim etapie to jest? Miał
powstać piękny Urząd Miasta. Udało się tylko Starostwu.
Krzysztof Grabski – radny - WTZ podlegają pod Gminę czy Starostwo?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Warsztaty Terapii Zajęciowej
prowadzone są w wielu Gminach i bardzo różnie to jest rozwiązane lokalowo.
Jeśli chodzi o zadanie, które realizują WTZ to jest to zadanie powiatowe, bo
związane ze świadczeniem usług dla osób niepełnosprawnych, a wszystkie
sprawy związane z niepełnosprawnością są w jurysdykcji Starostwa. WTZ
uzyskują środki z PRFON za pośrednictwem Starostwa. Bardzo chętnie
odzyskalibyśmy i zagospodarowalibyśmy pomieszczenia na górze OPS, ale z
powodu czysto społecznego odstąpiliśmy od tego. Dla uczestników WTZ
lokalizacja w budynku OPS jest bardzo dogodna. Nie przyjmują do wiadomości
żadnej zmiany lokalizacji.
Wiesław Turek – Przewodniczący - To nie jest zadanie Powiatu, a za
pośrednictwem Powiatu jest realizowane. To zadanie PFRON. Z ich pieniędzy
korzystają organizacje pozarządowe. A skąd mogą uzyskać lokal takie
organizacje pozarządowe? To nie problem WTZ, a braku odpowiedniego
zaplecza administracyjnego.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Budynek OPS umieściliśmy w
Programie Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Z rozmów z partnerami wynika, że
to jest budynek w najgorszym stanie i nie wiadomo, czy kwota 2,5 mln zł na
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remont będzie wystarczająca. Możemy różnie dyskutować, ale możliwości nas
bardzo ograniczają.
Jadwiga Figura – radna – Uważam, że powinien powstać nowoczesny budynek
Urzędu Miasta. Myśleliśmy o tym od dawna, ale niestety nie udało się.
Andrzej Pacan – radny - Koszt remontu budynku OPS to kwota ponad 2 mln zł.
Podobny koszt jest związany z remontem budynku na ul. Mickiewicza. Może OPS
przenieść jednak na ul. Mickiewicza, żeby całość była w jednym miejscu, a
tamten teren na ul. Kopernika sprzedać i jeszcze Gmina by na tym zarobiła.
Krzysztof Grabski – radny – Tak, skoro kwoty są podobne to może pójść w tym
kierunku.
Barbara Bąk - Skarbnik – Te 2 mln zł daliśmy nie tylko za OPS, ale tam jest też
Przedszkole i cały grunt. OPS to może 1/3 całości powierzchni. Co do nowego
budynku Urzędu to po co remontujemy salę USC, informatyzujemy, założyliśmy
w budżecie rozbudowę Urzędu Miejskiego. Wykonanie projektu jest zlecone. Za
budynkiem D powstałby kolejny budynek, budynek D zostałby wyburzony i w to
miejsce dobudowany zostałby nowy budynek. Pozostałe budynki przeszły
termomodernizację.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Liczmy się też z postępem. Być może
niedługo pójście do Urzędu będzie sytuacją bardzo wyjątkową, bo prawie
wszystko będzie można załatwić przez Internet. Nie wyobrażam sobie, że
ktokolwiek podejmie decyzję o budowie nowego budynku Urzędu. To są bardzo
odważne decyzje. Wydaje mi się, że podjęliśmy realny kierunek.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Co do
zagospodarowania terenu między ul. Biernackiego a ZSS Nr 1 to w 2017r.
wykonaliśmy dokumentację techniczną. To pierwszy etap. Wykonaliśmy 5 szt.
siłowni zewnętrznej i ogrodzenie terenu. Na tym terenie zaprojektowaliśmy
ścieżki dla pieszych, oświetlenie, ławeczki, czyli pełna infrastruktura rekreacyjna.
Ogłosiliśmy przetarg. Niestety wpłynęła jedna oferta za kwotę 106 tys. zł,
znacznie wyższą niż zaplanowaliśmy. W związku z tym zrezygnowaliśmy w tym
roku z realizacji tego zadania. Zostało ono przełożone na przyszły rok. Między
innymi realizacja tego zakresu jest wpisana w to zagospodarowanie. Poza tym na
ul. Biernackiego w ramach tych środków będą zabudowane osłony, jeżeli chodzi
o pawilony handlowe, jak również część z tych środków zostanie przeznaczona
na zagospodarowanie tzw. strefy ceramiki.
Jadwiga Figura – radna – Na ostatniej sesji była delegacja właścicieli pawilonów
handlowych przy ul. Biernackiego. Na jakim etapie jest ta sprawa?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Odbyło
się spotkanie z przedstawicielami kupców. Decyzja Burmistrza jest taka, że drogę
wytyczymy w śladzie od 3,5 do 4 m, utwardzimy ją kruszywem, wjazd na tę drogę
będzie od strony ul. Skłodowskiej istniejącym zjazdem i oczywiście ta droga
będzie sięgać do pawilonów handlowych, tak jak sobie życzyli tego kupcy.
Andrzej Pacan – radny - Jaki jest status placu między ZSS Nr 1 a Szpitalem? Tam
gdzie są właśnie te pawilony. To tereny prywatne czy Gminy?
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – To
własność prywatna. To co Gmina mogła zrobić to zrobiła. Dla tego terenu
obowiązuje miejscowy plac zagospodarowania przestrzennego. Dla
skomunikowania terenu wykonaliśmy jako Gmina dwa wjazdy, które prowadzą
do działek prywatnych. Ta działka, która prowadzi do pawilonów jest działką
gminy, ale ona przebiega w 1/3 szerokości tego terenu. Pozostały teren jest
własnością prywatną.
Ryszard Starus – radny – Pomysł sprzedaży budynku po Policji nie jest nowy.
Skąd w ogóle pomysł, by go wyremontować?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jak się nie uda sprzedać tym razem
to trzeba będzie się zastanowić co dalej. Lokalizacja budynku jest dobra, tylko
stan techniczny jest fatalny.
Jadwiga Figura – radna – Na Komisji Komunalnej mówiło się, że od przyszłego
roku znacznie wzrastają koszty energii na Basenie. Może zastanowić się nad
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Kryta
Pływalnia jest podłączona do miejskiej ciepłowni, a więc źródłem ciepła jest
ciepło systemowe z miejskiej ciepłowni. Na dziś to jest najtańsze ciepło.
Natomiast jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii to samą Krytą Pływalnię
chcemy włączyć w system zarządzania energią w ramach Partnerstwa PublicznoPrywatnego. W przypadku dwóch obiektów tj. MDK i KP, oprócz tych 11
obiektów włączonych do PPP, chcemy aby firmy złożyły nam oferty mówiące w
jaki sposób zarządzać energią, co można zrobić w tych obiektach minimalnym
nakładem, by zarządzanie energią poprawić i uzyskać oszczędności energetyczne.
Tego będziemy oczekiwać w ramach PPP.
Jadwiga Figura – radna – Przypominam po raz kolejny o podwyżkach dla
pracowników obsługi.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Z roku na rok dokładamy do oświaty więcej
pieniędzy.
Jadwiga Figura – radna – Ciągle mówi się, że coraz więcej dokładamy do szkół.
Może lepiej przyjrzeć się finansowaniu oświaty. Może należałoby zorganizować
wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Oświaty.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt budżetu na 2018 rok.
Ad. pkt. 3.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
A) Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi
rolnictwa.
Materiały na ten temat stanowią załączniki do protokołu od nr 5a - do nr 5h.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
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B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 6 do protokołu).
Autopoprawka – w projekcie uchwały i na tablicy jako fundatorzy zostaną
dopisani „mieszkańcy Opoczna".
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały, z autopoprawką, aby w
projekcie uchwały i na tablicy jako fundatorzy zostaną dopisani „mieszkańcy
Opoczna".
b) nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego w Opocznie,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 7 do protokołu). Na poprzedniej komisji była propozycja, aby wykreślić słowo
„aleja”.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, łącznie z poprawką, aby wykreślić słowo: „aleja” /żeby
pozostało tylko słowo ulica/.
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2017-2029,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8
do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9
do protokołu). Do sesji będą jeszcze zmiany do zmian.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 10 do protokołu).
We wszystkich projektach uchwał dot. przekształcenia szkół autopoprawka
w podstawie prawnej – Dz.U. z 2017r.poz. 1875.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Januszewicach,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 11 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Modrzewiu,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 12 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kraśnicy,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 13 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sielcu,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 14 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy”
w Libiszowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oddziału
Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 15 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach, w skład
którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im.
Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Ogonowicach im. Armii Krajowej,
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 16 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi dotychczasowa
sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum,
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie
Gościnnym,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 17 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
m) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim,
w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła
Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum
im. Tadeusza Sygietyńskiego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 18 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
n) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Opocznie im. Kornela
Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Opocznie,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 19 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
o) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład którego wchodzi
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły,
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie,
10

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 20 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
p) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3
w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i dotychczasowe
Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 21 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
q) nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 22 do protokołu). Statut stanowi załącznik do protokołu Nr
XXXVIII/17 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie, która odbyła się w dniu
27.11.2017r.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
r) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie,
w Branżową Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie,
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 23 do protokołu).
Jadwiga Figura – radna – Jest problem wszawicy w opoczyńskich szkołach.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Tak, Sanepid potwierdził
występowanie wszawicy. Drugim problemem jest nie szczepienie dzieci.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
s) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok” oraz
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”,
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 24 do protokołu).
Program uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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Jadwiga Figura – radna – Na Komisji Komunalnej Komendant Policji powiedział,
że problem dopalaczy w Opocznie nie istnieje. To cieszy.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
t) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 25 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
u) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w Januszewicach z ustaleniami zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Opoczno,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 26 do protokołu).
Andrzej Pacan – radny – Jak jest z budownictwem mieszkaniowym na tym
terenie?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - Jest wykluczone.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
v) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w Januszewicach,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 27 do protokołu).
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
w) rozpatrzenia skargi na działalność
Wspólnych w Opocznie,
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.

kierownika

Centrum Usług

x) rozpatrzenia skargi na działalność
Wspólnych w Opocznie.
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.

kierownika

Centrum Usług
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Ad. pkt. 4.
Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura – radna – Zgłaszam wniosek o wyłożenie koską z odzysku
odcinka ulicy Partyzantów od ul. Biernackiego do ul. Piotrkowskiej po jednej
stronie /po drugiej jest/.

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 14.45

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług
Wiesław Turek
Protokołowała:
B. Kędziora
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