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PROTOKÓŁ  NR 9/17 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
z dnia 22 sierpnia 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 czerwca i lipca 2017r. 
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017 roku z 

uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.  
3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2017/2018. 
4. Funkcjonowanie świetlic wiejskich – wydatki.  
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 - 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 

 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 7/17 z dnia 27 czerwca 2017r., oraz Nr 
8/17 z dnia 4 lipca 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 uwagę do protokołów. 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 27 czerwca 2017r. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 7/17  z dnia 27 czerwca 2017r. 

 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 4 lipca 2017r. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 8/17  z dnia 4 lipca 2017r. 
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Ad. pkt. 2 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017 roku z 
uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.  

 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy w I półroczu 2017r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych 
/sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady 
Miejskiej Nr XXXV/17 z dnia 30.08.2017r./. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

Ad. pkt. 3 
Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego 
roku szkolnego 2017/2018. 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
/załącznik nr 4 do protokołu/. 
Anna Wolowska – radna – Czy są uzupełnione wszystkie stanowiska Dyrektorów w 
szkołach i przedszkolach? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Tak, konkursy zostały 
rozstrzygnięte. W Przedszkolu nr 5 konkurs nie został rozstrzygnięty, ale powołano 
Panią pracującą w tym przedszkolu do pełnienia p.o. Dyrektora na okres 10 miesięcy. 
Podobnie stało się w Przedszkolu Nr 8 – również Pani ucząca w tym przedszkolu będzie 
pełniła p.o. Dyrektora. Konkurs w ZSS Nr 3 zostanie najprawdopodobniej przez 
Burmistrza unieważniony.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Został rozstrzygnięty przez Komisję ten konkurs?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Tak, w jego wyniku na 
stanowisko Dyrektora została wyłoniona Pani Pręcikowska-Skoczylas, ale jedna z 
kandydatek złożyła odwołanie od wyniku Komisji Konkursowej i w wyniku analizy 
Burmistrz podjął decyzję o unieważnieniu konkursu.   
Andrzej Pacan – radny – Chciałem zapytać o remont dachu na sali gimnastycznej. Firma 
upomina się o zapłatę za remont. Co zostało w tym temacie poczyniono? Drugie moje 
pytanie dotyczy łączenia klas w Bielowicach. Łączenie klas powoduje zwiększenie 
ilości godzin przebywania dzieci w świetlicy i wzrost kosztów.   
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Co do łączenia klas to nie 
zgadzam się z Pana stwierdzeniem, że łączenie powoduje zwiększenie ilości godzin w 
świetlicy w Bielowicach. Z arkusza organizacyjnego wynika wręcz odwrotnie – 
zmniejsza się ilość godzin w świetlicy i to znacznie, a w związku z tym są oszczędności.  
Andrzej Pacan – radny – Dzieci będą dłużej przebywały szkole.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Wydłużą się godziny 
przebywania w szkole, ale uczniów klas 7-ych, bo dochodzą im nowe przedmioty.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Radny sugeruje, że nie należy łączyć klas? 
Andrzej Pacan – radny – Oczywiście.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Co do dachu – są uzupełnione środki. Jest pismo Pani 
Dyrektor i Burmistrz zdecydował, aby pozostałą kwotę zabezpieczyć z rezerwy 
oświatowej. Co do reformy sieci szkół to uważam, że nas nie stać na tak rozbudowaną 
sieć szkół.  
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Jadwiga Figura – radna -  Przypominam o podwyżkach dla pracowników obsługi.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Nie ode mnie to zależy to decyzja 
Burmistrza.  
Anna Wolowska – radna – Ludzi zarabiających poniżej 2 tys. zł netto w Opocznie jest 
bardzo dużo.   

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. pkt. 4 

Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 
Bożena Dąbrowska – Księgowa MDK – przedstawiła informację / załącznik nr 5 do 
protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
Ad. pkt. 5 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 
A) Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017r. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła sprawozdanie /załącznik 
nr 6 do protokołu/. 
Andrzej Pacan – radny – Do kiedy można składać wnioski o środki na następny rok? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Do końca września poprzedniego roku 
budżetowego. 
Anna Wolowska – radna – Szkoła Podstawowa w Bielowicach otrzymała na 
wypoczynek letni 14 tys. zł. Jakie były kryteria? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Nie mamy jeszcze sprawozdań, ale 
we wniosku było napisane, że wypoczynek będzie dla dzieci z rodzin ubogich w nagrodę 
za dobre wyniki w nauce.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
B) Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                  
2017-2029, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /złącznik nr 7 do 
protokołu/. 

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

 
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /złącznik nr 8 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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c) niedochodzenia należności o charakterze cywilnym przypadających Gminie 
Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /złącznik nr 9 do 
protokołu/. 
Andrzej Pacan – radny – Czy osobie, która co roku będzie miała dług 100zł będzie 
umarzana zaległość? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Raczej nie, to może dotyczyć jakiejś niedopłaty.  
Anna Wolowska – radna - Jakiego okresu dotyczy kwota? Czy była wystarczająca ilość 
wezwań? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Tak, procedury muszą być zachowane.  

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

 
d) zmiany nazwy ulicy w Opocznie, 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /złącznik nr 10 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
e) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie, 
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) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic 

administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami, 

Marzena Wojciechowska – inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/. 
Andrzej Pacan – radny – Dlaczego ankieta dotyczy mieszkańców całej Gminy? Według 
mnie powinna dotyczyć tylko mieszkańców Januszewic.  
Marzena Wojciechowska – inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – Tak 
wskazał ustawodawca.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Konsultacje są wiążące, czy to forma opinii? 
Marzena Wojciechowska – inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
Ostateczną decyzję podejmie Rada Miejska. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
g) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna, 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II                         
w Mroczkowie Gościnnym,  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
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i) zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Lepsze Jutro” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 
na lata 2014-2020, 

Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/. 
Andrzej Pacan – radny – Jak będzie wyglądał monitoring? 
Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
Wszystko jest opisane w projekcie. To szeroko rozumiana praca socjalna, czyli 
najprostszym językiem to przypilnowanie każdego uczestnika, żeby uczestniczył we 
wszystkim do czego się zobowiązał i żeby to ukończył i to efektywnie.   
Ryszard Starus – radny – Kto narzucił cechy uczestników? 
Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
Wszystko jest oparte na analizie lat poprzednich i dostosowaniu danych do wymogów 
projektu, po to by otrzymać dofinansowanie.   
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
j) wyrażenia zgody na realizację projektu „CUS– centrum usług społecznych dla 

mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, 
Anna Sady – Inspektor w Zespole ds. FE – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 
14 do protokołu/. 
Ryszard Starus – radny – Koszt projektu wydaje się dużą kwotą. 
Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
Ale jest rozłożony na 3 lata kalendarzowe 2017, 2018 i 2019 rok, w praktyce na dwa 
lata.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
k) udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /złącznik nr 15 
do protokołu/. 
Andrzeja Pacan – radny – A w Bukowcu? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Prowadzimy korespondencję z Powiatem. 
Powiat gromadzi dokumentację w sprawie inwestycji. Grunt oddajemy bezpłatnie.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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Ad. pkt. 6 
Zapytania i wolne wnioski. 

 
Andrzej Pacan – radny –  Wnioskuję o rozbudowę i przebudowę terenu sportowego przy 
szkole w Bielowicach, w związku z reformą oświaty.  
 
Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załączniki nr  16 i 17 do 
protokołu. 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 11.30, godzina zakończenia 13.00. 
 
 
 

           Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,  

Handlu i Usług 
 

                          Wiesław Turek 
 

Protokołowała:  
B. Kędziora 
 


