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PROTOKÓŁ  NR 3/18 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
z dnia 21 marca 2018r. 

 
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 na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za odpady 

komunalne. 
3. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2017r. 
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 zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 1/18 z dnia 16 stycznia 2018r. oraz Nr 2/18 
z dnia 12 lutego 2018r. 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 16 stycznia 2018r.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 1/18  z dnia 16 stycznia 2018r. 

 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 12 lutego 2018r.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 2/18  z dnia 12 lutego 2018r. 
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Ad. pkt. 2. 
Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat  
za odpady komunalne. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa – przedstawił informację (załącznik nr 4 do protokołu). 
Informacja ze Spółki PGK stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Wiesław Turek – Przewodniczący – Proszę o przygotowanie przez Spółkę PGK 
informacji na temat kondycji finansowej wysypiska w kontekście opłat za odpady 
komunalne.  

Komisja przyjęła informacje do wiadomości.  
 
Ad. pkt. 3. 

Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2017r. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa – przedstawił informację (załącznik nr 6 do protokołu). 
Informacja ze Spółki PGK stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Wiesław Turek – Przewodniczący – Proszę zwrócić uwagę, że podczas odśnieżania ulic 
pługi często uszkadzają nawierzchnie, chodniki, krawężniki.  

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4. 
 Informacja na temat Strategii Gminy Opoczno na lata 2016 – 2020. 
Materiał przygotowany przez Wydz. Funduszy Europejskich stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
 

A) Bezrobocie w Gminie Opoczno w roku 2017. 
Jan Wieruszewski – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – 
przedstawił informację (załącznik nr 8 do protokołu). 
Materiał przygotowany przez Urząd Miejski stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
Krzysztof Grabski – radny – Czy spadek bezrobocia nie jest związany z emigracją 
młodych ludzi? 
Jan Wieruszewski – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie - W 
pewnym stopniu tak. Pracodawcy mają problem z pozyskaniem pracowników z powodu 
emigracji. Z tego względu jest tzw. „bon zasiedleniowy”.  
Krzysztof Grabski – radny – Jaki wpływ na spadek bezrobocia ma Program 500+? 
Jan Wieruszewski – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie W Gminie 
Opoczno niewielki.  

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
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B) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r. 
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację /załącznik nr 10 do protokołu/. 
Materiał przygotowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

C) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2017. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację /załącznik nr 10 do protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

D) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2017r. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację /załącznik nr 10 do protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

E) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za 
2017r.  

Materiał przygotowany przez Wydział Oświaty i Sportu stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

F) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
 
a) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji                             

w Opocznie, 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 13 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie, 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 14 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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c) przekazania środków finansowych dla policji, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 15 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
d) udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 16 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
e) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                    

roku 2018,  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 17 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno                                                        

na lata 2018-2029, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 18 do 
protokołu). 
Jadwiga Figura - radna - Przekazuję niezadowolenie mieszkańców ul. Leśnej i Torowej, 
że pomimo obietnic Burmistrza złożonych na spotkaniu z mieszkańcami inwestycja 
dotycząca tych ulic wypadła z budżetu. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Zadanie było 
w planie inwestycyjnym. Decyzją Burmistrza zostało wycofane. Potwierdzam podział 
zadania na dwa etapy, wykonana jest dokumentacja, w budżecie była zabezpieczona 
kwota 200 tys. zł w tym roku, 200 tys. zł w kolejnym.  
Jadwiga Figura - radna – Zapytam o to na sesji. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Jeżeli to 
zadanie znajdzie się w budżecie to jesteśmy przygotowani do jego realizacji. 
Andrzej Pacan – radny – Na teren wiejski jest tylko 8 tys. zł na świetlicę w Sitowej, w 
Woli 10 tys. zł.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Na Sitową 
zamierzamy wystąpić o dofinansowanie w ramach Programu Unijnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W miesiącu maju będzie termin składania wniosków na 
dofinansowanie. Mamy wykonaną dokumentację techniczną dla świetlicy w Sitowej. 
Burmistrz miał pomysł, żeby świetlice robić jednego typu i później projekt adoptować 
poprzez zagospodarowanie terenu dla kolejnych miejscowości wiejskich, bo samych 
wniosków o budowę świetlicy mamy bodajże 11. Na dziś ten Program dopiero teraz 
został uruchomiony. Aby wniosek złożyć musimy dokonać aktualizacji kosztorysów 
inwestorskich i opracować Plan Rozwoju tej Miejscowości. To są niezbędne załączniki 
do wniosku o dofinansowanie, stąd ta kwota 8 tys. zł. Jeżeli wniosek przejdzie to 
realizacja zadania jest przewidziana w roku 2019.  
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Co do Woli Załężnej to jest złożony wniosek o dofinansowanie unijne i w tej chwili 
czekamy na rozstrzygnięcie. Środki na Wolę Załężną są z Funduszu Sołeckiego 
przeznaczone na realizację tego zadania. Jeżeli to rozstrzygnięcie zapadnie w miesiącu 
czerwcu to też realizacja zadania w Woli Załężnej nie będzie w tym roku, tylko w 
kolejnych latach.   
Krzysztof Grabski – radny – Zgłaszałem wniosek dotyczący świetlicy w Kraszkowie. 
Są programy z których można skorzystać. Daliśmy 0,5 mln zł na remont świetlicy w 
Kraszkowie i gdyby tą kwotę podzielił na trzy inwestycje w tamtym rejonie to z 
dofinansowaniem byłoby 1 mln 100 tys. zł.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – W Kraszkowie 
jest skomplikowana sytuacja, ponieważ my realizujemy nie świetlicę, tylko 
rozbudowujemy w zakresie OSP – 2 garaże, zaplecze sanitarne, kotłownia. To było te 
500 tys. zł, które my szacowaliśmy, że po przetargu taką kwotę osiągniemy. Kosztorys 
inwestorski na ten zakres był 593 tys. zł. Najtańsza oferta jaka została złożona w 
przetargu opiewała na kwotę 616 tys. zł, najdroższa 716 tys. zł. To przekracza wartości, 
które my założyliśmy na realizację tych dwóch garaży i zaplecza. Świetlica to jest 
kolejny etap, na który jeszcze raz tyle trzeba przeznaczyć. Nie ma na dziś programu, 
który pozwoliłby nam sięgnąć po pieniądze zewnętrzne. Nawet ten program z PROW-
u dotyczy tylko i wyłącznie świetlic, a więc nie dotyczy garaży OSP. Wartość na dziś 
obiektu po rozstrzygnięciach przetargowych jest w granicach 1 mln 200 tys. zł. To są 
ogromne pieniądze. Powtarzamy przetarg za dwa tygodnie, nie zwiększając kwoty. 500 
tys. zł w dalszym ciągu jest w budżecie zapisane. Za dwa tygodnie będzie kolejny termin 
składania ofert. Liczymy na to, że znajdą się firmy, które zmieszczą się w tej kwocie. 
Jeżeli nie, to trzeba będzie albo te środki dołożyć, uzupełnić do kwoty najniższej oferty 
albo, zrezygnować z realizacji zadania.  
Krzysztof Grabski – radny – Nie jestem przeciwny budowie świetlicy czy garaży w 
Kraszkowie, tylko jestem za tym żeby nie robić tego całkowicie z budżetu Gminy, bo 
nas na to nie stać.  
Wiesław Turek – Przewodniczący – Z budżetu wykreślony został zapis na temat 8 mln 
zł ze sprzedaży gruntów w Januszewicach.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Doszliśmy do wniosku, że znacznej części tych 
gruntów inwestycyjnych w tym roku nie sprzedamy i w budżecie nie będziemy 
utrzymywać zapisu na temat 8 mln zł jako dochodu ze sprzedaży.  
Jadwiga Figura – radny – Czy Urząd starał się odzyskać działkę za MDK?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Deficyt jest m.in. i z tego powodu. Ogłoszony został 
przetarg przez ZUS. Zgłosił się jeden oferent, który dał cenę 922 tys. zł. Gmina ma 
pierwszeństwo wykupu tego gruntu, ale nie możemy za kwotę niższą, tylko za taką jaką 
dał oferent. Środki na ewentualny wykup są zabezpieczone w budżecie.  
Proszę, aby Naczelnik Snopczyński powiedział dlaczego wybór padł na ul. Szkolną i 
Ogrodową.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Dlaczego ul. 
Szkolna i Ogrodowa. Wiemy, że bardzo trudno jest tam sięgnąć po środki z urzędu 
wojewódzkiego w zakresie przebudowy dróg gminnych. Zamysł jest taki, żeby w 
pierwszym etapie wykonać kanalizację deszczową od ul. Staropiotrkowskiej. To jest to 
821 tys. zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu. Wniosek o dofinansowanie został już 
złożony w Funduszu. Mamy nadzieję, że za chwilę zapadną rozstrzygnięcia. To jest 
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pierwszy etap. Do 15 września Gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie 
uwzględniający już nawierzchnię na ul. Staropiotrkowskiej. Ale żeby ten wniosek miał 
szansę powodzenia to musimy go połączyć z ciągami dróg, właśnie z ul. Szkolną i ul. 
Ogrodową. Jest wniosek Ceramiki Paradyż. Od lat ubiegają się, abyśmy zrealizowali 
ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Ogrodowej do ich zakładu. Po prawej stronie chcemy 
zrealizować ten ciąg pieszo-rowerowy w ul. Ogrodowej i to jest tylko ten zakres dla ul. 
Ogrodowej. Do tego wymieniamy nawierzchnię na ul. Szkolnej, bo jest w fatalnym 
stanie. Tam trzeba zrobić wpusty kanalizacji deszczowej, wprowadzić wodę, która stoi 
na jezdni, do istniejącego kanału i wykonać ścieżkę po prawej stronie. Będzie to 
chodnik, ale można wtedy po lewej stronie przypisać temat ścieżki rowerowej. Ścieżki 
rowerowe i przystanki autobusowe to są elementy, które napędzają punkty przy 
wniosku. To jedyna możliwość sięgnięcia po środki z urzędu wojewódzkiego. Chcemy 
wniosek złożyć do 15 września, z realizacją roku przyszłego. To umożliwi nam 
uporządkowanie tematu Opoczna Południe, mówię o ścieżce pieszo-rowerowej i wjazdu 
który jest na ul. Ogrodowej na drogę równoległą do obwodnicy, gdzie mamy ogromne 
problemy, bo to nie jest nasza droga, to jest droga technologiczna bardzo wąska. Ten 
wjazd będzie również przedmiotem projektu. Warto ubiegać się o te środki, bo 
nawierzchni ul. Staropiotrkowskiej z własnych środków nigdy nie zrobimy, ze względu 
na ogromną kwotę. Skoro kanalizacja deszczowa kosztuje 1 mln 200 tys. zł, to drugie 
tyle trzeba dołożyć na nawierzchnię, a może i więcej. Połączenie Staropiotrkowskiej z 
ciągiem Szkolnej i Ogrodowej przyniesie nam sukces, jeśli chodzi o dofinansowanie. 
To jest 50%, więc warto się o to ubiegać.  
Krzysztof Grabski – radny – Pamięta Pan, wnioskowałem o ścieżkę rowerową od 
Opoczna, przez Wolę Załężną, Bielowice, Jazią Górę i do Mroczkowa. Mielibyśmy 
załatwiony most w Woli już dawno.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
g) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018, 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 19 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
h) podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 20 
do protokołu). 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
i) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji o zmianę granic miasta Opoczno, 
Marzanna Wojciechowska - Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami– 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 21 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 



7 
 

j) likwidacji Branżowej Szkoły 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 22 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
k) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – przedstawił 
projekt uchwały (załącznik nr 23 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
l) powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego 
Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg,  

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – przedstawił 
projekt uchwały (załącznik nr 24 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
m) wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach 

powiatowych na terenie Gminy Opoczno,  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 25 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
n) przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2018”,  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 26 do protokołu).  

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
o) przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia   

jednostki pomocniczej Gminy tj. Osiedla Ustronie w Opocznie,  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 27 
do protokołu). 
Krzysztof Grabski – radny – Zgłosił wniosek, aby powołując się na zapis §58 ust. 1 
Statutu Rada Gminy z własnej inicjatywy przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami 
dotyczące utworzenia Rad Osiedlowych na terenie całego miasta /aby nie było 
konieczności zbierania podpisów/. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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p) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP im. AK „Doliniacy”                         
w Libiszowie. 

  Komisja nie otrzymała projektu uchwały.  
 
Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Jadwiga Figura – radna – Niepokoją mnie umorzenia podatkowe. Jest mi żal z powodu 
braku podwyżek dla pracowników obsługi w placówkach oświatowych. 
Proszę o wymianę tablic z nazwami ulic. Zgłaszam, że przy hotelu na ul. Przemysłowej 
zostały powyrzucane meble, proszę uporządkować teren.  Ponawiam prośbę zgłaszaną 
na Komisji Komunalnej o postawienie znaku ograniczającego prędkość na odcinku 
Kruszewiec Kolonia – Kraśnica, z uwagi na częste wypadki. 
Anna Wolowska – radna – Proszę, aby poprawić /pomalować ponownie/ pasy na                                
ul. Biernackiego.  
 
 
Dodatkowy materiał, z którym zapoznali się radni stanowi załącznik nr 28 do protokołu 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 16.30 

 
 

Przewodniczący Komisji 
       Wiesław Turek 

 
Protokołowała: 
B. Kędziora 

 
 


