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PROTOKÓŁ NR 10/18 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług   
z dnia 2 października 2018r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 
2. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego. 
3. Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2019 rok. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
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 2 do protokołu). Brak zgłoszeń. 
 

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia. 

 
Ad. pkt. 1 

Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 8/18 z dnia 28 sierpnia 2018r. oraz 
Nr 9/18 z dnia 7 września 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 28 sierpnia 2018r.  
 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 8/18  z dnia 28 sierpnia 2018r. 

 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 7 września 2018r.  
 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 9/18  z dnia 7 września 2018r. 
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Ad. pkt. 2 
Informacja z przebiegu wypoczynku letniego. 

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację /załącznik nr 3 do protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3 

Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2019 rok. 
 
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – poinformował o wycofaniu z 
porządku obrad komisji tego punktu. Stawki będą omawiane na następnej 
Komisji.  
 
Ad. pkt.4 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
 
A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2017/18 

oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
/załącznik nr 4 do protokołu/. Otrzymaliście Państwo dzisiaj poprawioną tabelę 
/załącznik nr 4a do protokołu/.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

B) Sprawozdanie z wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji  
dla gminy Opoczno na rok 2017.  

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił informację 
/załącznik nr 5a i 5b do protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  
 

a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno  
przez Klub Sportów Walki „K.O. Opoczno”,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
 

b)  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno                                                        
na lata 2018-2029, 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 7 do 
protokołu/. 
Jadwiga Figura – radna – W jakim procencie zostały uruchomione obligacje? 
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Barbara Bąk – Skarbnik – Obligacje zostały uruchomione w 50%. Uruchomienie 
dalszej części nastąpi, kiedy będzie taka potrzeba. Wykup obligacji 2025-2026 
rok.  

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

c)  zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,  
Barbara Bąk - Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0,wstrz. - 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
d) zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych,  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0,wstrz. - 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

 
e) zmiany uchwały Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno,  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 10 do 
protokołu/. 
Andrzej Pacan – radny - Jaki jest koszt zakupu worków? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska – Te koszty będą po stronie PGK, oni będą zakupywać i 
dostarczać worki.  

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

f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie 
ulicy Przemysłowej w Opocznie, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 11 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0,wstrz. - 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 

g) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  
w Opocznie, 

Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
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h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 
 w Opocznie, 

Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
 

i)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  
w Opocznie. 

Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
 
Ad. pkt. 5 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Jadwiga Figura – radna – Jaki jest stan finansów Gminy na dzień dzisiejszy? 
Barbara Bąk - Skarbnik - Pieniądze mamy. 50% obligacji zostało uruchomionych. 
Zastojów płatniczych nie ma.  
 
 
Przewodniczący Komisji podziękował za obecność na posiedzeniach komisji oraz 
za współpracę w mijającej kadencji rady.  
 
 
 
Dodatkowe materiały, jakie otrzymali radni stanowią załączniki nr 12 i 13 do 
protokołu. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 13.35 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Wiesław Turek 
 

Protokołowała: 
B. Kędziora 
 
 
 


