PROTOKÓŁ NR 14/17
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 19 grudnia 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 listopada i grudnia br.
2. Promocja gminy i organizacja Dożynek gminnych – analiza wydatków.
3. Budżet Gminy na 2018 rok.
4. Plan pracy Komisji na 2018 rok.
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/.
Na wniosek Skarbnika Gminy z porządku obrad został wycofany punkt 2 „Budżet
Gminy na 2018 rok”, który analizowany będzie na komisjach i sesji w miesiącu
styczniu 2018r.
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia z proponowaną zmianą.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 12/17 z dnia 20 listopada 2017r. oraz
protokół Nr 13/17 z dnia 7 grudnia 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 protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji
przedłożonej z dnia 20 listopada i 7 grudnia 2017r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 12/17 z dnia 20 listopada 2017r.i Nr 13/17 z dnia 7 grudnia
2017r.
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Ad. pkt. 2
Promocja gminy i organizacja Dożynek gminnych – analiza
wydatków.
Andrzej Śliwka – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – przedstawił informację
(załącznik nr 4 do protokołu).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Plan pracy komisji na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają propozycje odnośnie
zmiany przedstawionego planu pracy na 2018 rok.
Brak propozycji.
Plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Komisja przyjęła go
głosami: za – 6, przeciw – 0,wstrz. - 0.
Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
A) Informacja na temat inwestycji w zakresie rozbudowy sieci
ciepłowniczej, zrealizowanych w roku 2017 i zamierzeniach
inwestycyjnych na lata następne Zakładu Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Opocznie.
Mirosław Kresiński – ZEC – przedstawił informację (załącznik nr 6 do
protokołu).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) nadania nazwy ulicy przebiegającej na południe od Szpitala
Powiatowego w Opocznie.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 7 do protokołu).
Jadwiga Figura radna – Proponuję, aby na tabliczce z nazwą ulicy napisać
„Olimpijczyk”.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) nadania nazwy ulicy przebiegającej wzdłuż wschodniej strony osiedla
kolejowego.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 8 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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c) nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Świerkowej.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 9 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVII/320/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28
grudnia 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Opoczyńskiego (załącznik nr 10 do protokołu). Projekt uchwały zostanie
wprowadzony do porządku obrad sesji.
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11
do protokołu).
Jadwiga Figura – radna – Kiedy nastąpi oddanie remontowanych dróg do użytku?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego –
Zakończona jest ul. Działkowa. Została oddana do użytku. W tracie realizacji jest
ul. Graniczna na odcinku 500 metrów. Ogromne problemy pojawiły się na
odcinku 100-metrowym z uwagi na warunki atmosferyczne, podmokły teren,
sprzęt nie może wjechać. Wykonana jest na dziś ul. Graniczna poprzez budowę
chodników, sieci elektro-energetycznej, sieci gazowej, wykonana kanalizacja
deszczowa, jest zrobiona podbudowa z kruszywa. Odcinek czeka na asfaltowanie.
Służby prawne rozważają przedłużenie umowy z firmą na odcinku Jana Pawła II.
Ulice Biernackiego i Słowackiego zostały zakończone, jutro puszczamy ruch.
Trwają roboty porządkowe. Do końca tygodnia porządek powinien zostać
przywrócony.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 12
do protokołu).
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
f) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt
uchwały (załącznik nr 13 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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g) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 14 do
protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 15 do
protokołu).
Wiesław Turek – Przewodniczący – Proszę o sprawdzenie do czasu sesji, czy jest
możliwość zróżnicowania górnych stawek w podziale na dwie grupy:
gospodarstwa domowe i inne podmioty. Moją intencją jest to, by nie karać ludzi
za brak kanalizacji i przeciwdziałać zanieczyszczaniu środowiska poprzez
nielegalne wylewanie szamb na pola przez firmy odbierające nieczystości.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
i) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik
nr 16 do protokołu). Na Komisji Rodziny zgłosiła się radna Beata Wiktorowicz,
na Komisji Komunalnej radny Krzysztof Grabski i radna Alicja Szczepaniak.
Proszę się zgłaszać do składu zespołu.
Anna Wolowska – radna – Zgłaszam się.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
j) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały oraz planem pracy Rady Miejskiej
(załącznik nr 17 do protokołu).
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 18 do
protokołu).
l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej
w Opocznie na rok 2018.
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 19 do
protokołu).
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 20 do
protokołu).
n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu na rok 2018.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 21 do
protokołu).
o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Opocznie na rok 2018.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 22 do
protokołu).
p) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 23 do
protokołu).
Dodatkowe materiały, z jakimi zapoznali się radni stanowią załącznik nr 24 i 25
do protokołu.
Ad. pkt. 4
Zapytania i wolne wnioski.
Krzysztof Grabski – radny – Z czego wynika dodatkowa kwota 100 tys. zł i 130
tys. zł. do inwestycji ul. Słowackiego i ul. Biernackiego?
Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydz. Techniczno- Inwestycyjnego – W
trakcie realizacji inwestycji zawsze pojawiają się roboty dodatkowe,
nieprzewidziane, wynikające z błędów projektowych. Na odcinku od ul. Armii
Krajowej do ul. Kossaka okazało się, że pod nawierzchnią są duże płyty
betonowe, aby wykonać kanalizację deszczową i posadowić studnię trzeba było
je zdjąć i wykonać tradycyjną podbudowę. Należało również przesunąć
kanalizację deszczową w związku z ochroną drzew (40 sztuk), co spowodowało
wydłużenie odcinka kanalizacji. Na wysokości Krytej Pływalni trzeba było
wymienić kostkę, z powodów estetycznych, co spowodowało zwiększenie ilości
kostki brukowej potrzebnej do realizacji inwestycji.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie. Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 13.15

Protokołowała: B. Kędziora

Przewodniczący Komisji
Wiesław Turek
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