PROTOKÓŁ NR 9/18
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 7 września 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. Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku publicznego
za 2017r., realizujących zadania zlecone przez gminę.
2. „Święto Miasta” – analiza wydatków.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
4. Koszty dowozu dzieci do szkół.
5. 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 - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia.
Ad. pkt. 1.
Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku
publicznego za 2017r., realizujących zadania zlecone przez gminę.
Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła informację /załącznik nr 4 do protokołu/.
Andrzej Pacan – radny – Czy funkcjonuje świetlica na ul. Sobieskiego?
Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności – Już nie. Funkcjonowała w 2017r. W 2018r. zrezygnowali ze
względów lokalowych. Otrzymaliśmy informację, że tego zadania nie będą
realizować.
Andrzej Pacan – radny – W materiale jest mowa o wynagrodzeniu dla pracownika
świetlicy i dla nauczyciela.
Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności – Tak, była zatrudniona świetlicowa, która pilnowała dzieci, a
nauczyciel przychodził i udzielał korepetycji w formie zajęć wyrównawczych.
Andrzej Pacan – radny – Czy osoba dostała wynagrodzenie za prowadzenie tych
zajęć?
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Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności – Na pewno osoba otrzymała wynagrodzenie.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 2.
„Święto Miasta” – analiza wydatków.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Nie było w tym roku
organizowanego „Święta Miasta”, wobec czego nie jesteśmy w stanie zrealizować
tego punktu.
Ad. pkt. 3.
Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
Alicja Szczepaniak – Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno – przedstawiła
informację /załącznik nr 5 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 4.
Koszty dowozu dzieci do szkół.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację
/załącznik nr 6 do protokołu/. Brakuje 3 zatok autobusowych w miejscowościach
Wygnanów, Bukowiec Opoczyński i Sielec.
Materiał ze Spółki MPK stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Koszt brakujących 3 zatok?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Kilkaset tysięcy każda, w
sumie ok. 1 mln zł. Znajdują się na drogach powiatowych. W Ogonowicach też
jest problem, gdyż szkoła jest położona bardzo blisko ruchliwej drogi
wojewódzkiej.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3.
Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura – radna – Miejski Dom Kultury w Łodzi organizuje Wojewódzki
Przegląd Twórczości Artystycznej dla osób 60+. W tej sprawie wystosowali
pismo do Burmistrza. Chodzi o bezpłatne udostępnienie sali widowiskowej w
MDK na jeden dzień. W zamian za to wszystkie atrakcje dla osób 60+ są za
darmo. Wnioskuję, aby przychylić się do oferty.
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Krzysztof Grabski – radny – Proszę o informację na temat kosztów Święta Miasta
– Festiwalu Płytki Ceramicznej.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – To były środki zewnętrzne. Festiwal
był realizowany w ramach projektu budżetu obywatelskiego.
Jadwiga Figura – radna – Czy wystarczy środków na oświatę do końca roku?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Wystąpiłem do Burmistrza
o zwiększenie środków o 750 tys. zł.
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Co miało wpływ na zwiększenie
kosztów funkcjonowania oświaty, poza reformą oświaty?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Zwiększyła się liczba klas
w szkołach wiejskich o małej liczbie dzieci. To najbardziej znacząca pozycja.
Jadwiga Figura – radna – Na jakim etapie jest projekt PPP?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Na etapie wyboru oferenta.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 13.30

Przewodniczący Komisji
Wiesław Turek
Protokołowała:
B. Kędziora
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