PROTOKÓŁ NR 13/17
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 7 grudnia 2017r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Wiesław Turek – Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wniosków Komisji Rady w temacie projektu budżetu
gminy na 2018 rok.
2. 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 2 do protokołu/. Brak głosów.
Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia Komisji.
Ad. pkt. 1.
Zaopiniowanie wniosków Komisji Rady w temacie projektu budżetu
gminy na 2018 rok.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Projekt budżetu opracowany został
w oparciu o zadania gminy z podziałem na własne i zlecone oraz na podstawie
wniosków, które wpłynęły do Burmistrza Opoczna do dnia 30 września 2017r.
W dniu 7 grudnia 2017 r. na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług stwierdza się, że do Komisji Budżetowej wpłynęło jedno
pismo z wnioskiem dotyczącym budżetu /załącznik nr 3 do protokołu/:
Pismo podpisane przez sołectwo Bielowice z prośbą o przyjęcie do zadań
inwestycyjnych na 2018 r. i zrealizowanie inwestycji polegającej na:
- uporządkowaniu terenu przy Szkole Podstawowej w Bielowicach poprzez:
- wykonanie i zrealizowanie projektu m.in. boiska szkolnego
wielofunkcyjnego z boiskiem do piłki nożnej 45 x 26, boiska do piłki
koszykowej na istniejącym boisku asfaltowym, boiska do siatkówki
plażowej oraz bieżni lekkoatletycznej 3 lub 4-torowej oraz wokół boiska
piłki nożnej (ok. 250 m) i skoczni w dal.
Pismo zostało przekazane do Pana Burmistrza w celu dokonania analizy
możliwości jego ujęcia w budżecie przyszłego roku.
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Przewodniczący otworzył dyskusję.
Andrzej Pacan – radny – W 2016 roku również wystąpiliśmy z takim wnioskiem,
a ponieważ otrzymaliśmy negatywną odpowiedź od Burmistrza to wystąpiliśmy
o pomoc finansową do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz do Rady Gminy
Kleszczów. Otrzymaliśmy jednakowe odpowiedzi, że inwestycja musi najpierw
znaleźć się w budżecie gminy oraz że tylko Gmina może wystąpić o takie
dofinansowanie.
Barbara Bąk – Skarbnik – Aby Województwo Łódzkie przyznało dofinansowanie
musi być głoszony program.
Ryszard Starus – Wiceprzewodniczący - Czy te pisma z odpowiedziami przekazał
Pan do Urzędu Miejskiego?
Andrzej Pacan – radny – Nie, mówiłem o nich na sesji, mam w dokumentacji, ale
przekażę.
Jadwiga Figura – radna – Inicjatywa radnego Andrzeja Pacana jest godna
pochwały, bo próbował sam szukać pomocy. Wiem, że Gmina Żarnów otrzymała
kiedyś środki z Gminy Kleszczów. Wiem, że jest do pozyskania wiele środków z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z tym że musi być też
zabezpieczony wkład własny, ale warto zaznaczyć że są możliwości umorzenia
takiej pożyczki. Wiem, że mamy zadłużenie, ale uważam że warto zastanowić się
nad tym, by zaciągać więcej kredytów, by móc zrealizować więcej inwestycji.
Cały czas proszę o wykonanie kanalizacji deszczowej na ul.
„Staropiotrkowskiej”. Wiem, że można pozyskać pieniądze na sale szkolne.
Barbara Bąk – Skarbnik – Co roku korzystamy z kilku takich programów
odnośnie pracowni ekologicznych.
Jadwiga Figura – radna – Może należałoby bardziej zachęcić Dyrektorów szkół i
przedszkoli.
Barbara Bąk – Skarbnik – Korzystamy z Programów Ekologicznych z WFOŚ. W
tym roku z tych środków skorzystały dwie szkoły – Januszewice i Mroczków.
Kolejne umowy zostaną podpisane w grudniu, a dotyczą Libiszowa i Przedszkola
Nr 4. Jako dofinansowanie jest kwota 14 tys. 700 zł. W tym roku zostały zatem
zaakceptowane 4 nasze wnioski. Co do kanalizacji deszczowej to mamy
zaplanowaną w projekcie budżetu kanalizację deszczową w okolicy ul.
Skłodowskiej, ale są przymiarki by te środki przesunąć na realizację kanalizacji
w ul.”Staropiotrkowskiej”.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Stan kanalizacji deszczowej wymaga
kompleksowej przebudowy. W Opocznie potrzeba na to kilkaset mln zł. Taka jest
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skala potrzeb inwestycyjnych. Nawet nie odtwarzamy substancji, która się
dekapitalizuje. Stan dróg będzie coraz gorszy. Niestety nasze możliwości
finansowe są ograniczone.
Barbara Bąk – Skarbnik – Procent zadłużenia to nie jedyny wskaźnik. Jest
również wskaźnik obsługi zadłużenia. Trzeba patrzeć szerzej na zadłużenie i
związane z tym nasze możliwości finansowe.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – RPO i Fundusze Unijne są tak
dzielone, że na wieś i miasta takie jak Opoczno trafiają śladowe ilości środków.
Sama Łódź pochłania ¾ tych środków.
Krzysztof Grabski – radny – Często mówi się, że z uwagi na to że Opoczno jest
„za bogate” nie można skorzystać z programów. Burmistrz w kampanii
przedwyborczej mówił, że należy oddzielić miasto od wsi i wówczas wszyscy na
tym skorzystają, bo przeliczniki z programów będą dla nas korzystniejsze.
Jadwiga Figura – radna – Sołectwa mają Fundusze Sołeckie. Może należy
utworzyć dzielnice w Opocznie, aby mieszkańcy miasta mieli większe
możliwości decydowania, jakie zadania są dla nich najważniejsze do wykonanie.
Miała powstać grupa remontowa do naprawy dróg.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jeśli chodzi o drogi to kruszywo jest
zamówione, remonty rozpoczną się na wiosnę, o ile pozwolą na to warunki
atmosferyczne. Jeśli chodzi o fundusze unijne to proszę pamiętać, że zawsze
potrzebny jest wkład własny. Co do ul.”Staropiorkowskiej” to próbowaliśmy
sięgnąć po środki, ale niestety nie udało się, ale próbujemy dalej. W kwestii
funduszy obywatelskich - już niebawem narzuci nam je ustawa o samorządzie.
Fundusze sołeckie są tworzone na podstawie odrębnych przepisów. W ostatnich
dniach wpłynął do Przewodniczącego Rady wniosek radnej Beaty Wiktorowicz o
utworzenie jednostki pomocniczej o nazwie Osiedle Ustronie. Ten temat też
należy dogłębnie przeanalizować. Być może nie będzie to jedyny taki wniosek.
Anna Wolowska – radna – Proszę, aby przy okazji remontu ul. Biernackiego
wykonać mały odcinek drogi o dł. 10 metrów – chodzi o dojazd do Osiedla, przy
placu zabaw, parkingu. To teren Spółdzielni Mieszkaniowej. Proszę również o
przedłużenie chodnika od OPS do Przedszkola, bo dzieci wychodzą z przedszkola
bezpośrednio na ulicę.
Jadwiga Figura – radna – Zgłaszam wniosek o wykonanie oświetlenia na łączniku
ul. Przemysłowa – Długa.
Barbara Bąk – Skarbnik – Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat
projektu budżetu jest pozytywna.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt budżetu na 2018 rok.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług pozytywnie
opiniuje przedłożony przez Burmistrza Opoczna projekt budżetu na 2018
rok głosami:
za pozytywną opinią – 4, za negatywną opinią – 1, wstrzymało się od głosu – 2.

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 14.45

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