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 PROTOKÓŁ NR 10/18 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury   
z dnia 1 października 2018r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący 
Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 
2. Informacja na temat wypoczynku letniego uczniów. 
3. Realizacja zadań oświatowych w Gminie Opoczno za 2017/2018 rok oraz 

wyniki egzaminów zewnętrznych.  
4. Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.  
5. Stawki podatkowe na 2019 rok. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
7. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Eugeniusz Łączek - 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 sierpnia i września br. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 8/18 z dnia 27 sierpnia 2018r. oraz Nr 
9/18 z dnia 13 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 27 sierpnia 2018r.  
 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 8/18  z dnia 27 sierpnia 2018r. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 13 września 2018r.  
 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 9/18  z dnia 13 września 2018r. 

 
Przewodniczący przekazał głos Pani Jolancie Milczarek-Stanik, która 
przedstawiła laureatów ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” z 
terenu Gminy Opoczno.  

Następnie Zastępca Burmistrza Zbigniew Sobczyk, Sekretarz Miasta 
Tomasz Łuczkowski i Przewodniczący Komisji Oświaty Eugeniusz Łączek 
wręczyli laureatom nagrody i dyplomy. 

 
Ad. pkt. 2 

Informacja na temat wypoczynku letniego uczniów. 
 

Katarzyna Sudzius-Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła informację /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 3 
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 5 do protokołu/.  
Anna Wolowska – radna – Jaki jest koszt urlopu zdrowotnego przysługującego 
na 1 nauczyciela? 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza - 100% podstawowej pensji razy 12 
miesięcy. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Proszę poprawić tabelę, ponieważ są 
pomyłki w liczbie uczniów i oddziałów.  
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza - Poprawimy.  
Andrzej Kacprzak – radny – W materiale na str. 1 pisze: „Burmistrz wykonuje 
zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym w 
szczególności: (…) wykonywanie remontów obiektów szkolnych (…)”. Wiemy, 
że jesteśmy na etapie termomodernizacji. Otrzymaliśmy 9,5 mln zł dotacji z 
Urzędu Marszałkowskiego. Kiedy rozpocznie się termomodernizacja obiektów 
oświatowych? 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza - W roku 2019 rozpocznie się 
termomodernizacja obiektów placówek oświatowych i Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Dariusz Kosno - Zanim zadam pytanie to chciałem wyjaśnić. Jestem Dyrektorem 
Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
Opocznie, która rozpoczęła swoją działalność od 1 września ubiegłego roku. 
Dzięki tej decyzji Gmina pozyskała więcej środków na finansowanie oświaty w 
Gminie Opoczno i dzięki tej decyzji uczniowie dotychczasowej Szkoły Prywatnej 
przestali płacić czesne. Myślę, że to jest sukces zarówno Gminy jak i szkoły. 
Dziwię się zatem informacjom, że z powodu powstania Szkoły Publicznej mamy 
kłopoty finansowe w oświacie. Proszę Pana Naczelnika albo Panią Skarbnik, żeby 
odpowiedzieli, czy Gmina przekazuje na szkoły prywatne, szkołę publiczną i 
wszystkie inne niepubliczne placówki oświatowe więcej pieniędzy, niż należy się 
według przepisów i standardów Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Na pewno Gmina nie przekazuje więcej niż 
zapisane w ustawach, rozporządzeniach, ale więcej w tej chwili przekazujemy 
środków na zadania oświatowe w związku z powstaniem Publicznej Szkoły 
Samorządowej.  
Dariusz Kosno - Z własnych środków? 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Tak, z własnych środków, ponieważ 
wskaźnik dokładany na 1 ucznia jest 1,21 więc to co dostajemy dokładamy 1,21 
z własnych środków.  
Dariusz Kosno – Te pieniądze nie przychodzą z Ministerstwa? 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Nie, nie przychodzą z Ministerstwa. My w 
tej chwili, jeśli zwiększymy środki na zadania oświatowe, dokładamy do oświaty 
4,5 mln, oprócz subwencji. Ja w tej chwili na szkoły w propozycjach zmian w 
budżecie zwiększam dotację na szkoły i przedszkola o przeszło 800 tys. zł. To 
bardzo duża kwota jaką my musimy dołożyć na dotację do szkół prowadzonych 
nie tylko przez osoby prywatne ale i stowarzyszenia. To się wiąże również ze 
środkami przekazywanymi do stowarzyszeń.  
Dariusz Kosno – Ja nie chcę, żeby Gmina mi dawała więcej, niż mi się należy 
zgodnie z przepisami i nie wprowadzajmy w błąd ludzi. Dzięki temu, że powstała 
Szkoła Publiczna to dzieci nie płacą czesnego w Szkole Prywatnej, ponieważ 
przepisały się do Publicznej.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

Ad. pkt.4 
Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.  

 
Marianna Rożej – Dyrektor Sanepidu – przedstawił informację /załącznik nr 6 do 
protokołu /.  

Pani Dyrektor Sanepidu zwróciła się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu 
problemów z Centrum Integracji Społecznej. Sanepid już 4-ty rok jest obciążany 
kosztami lokalowymi Fundacji CIS.  
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Komisja szeroko dyskutowała na tematy poruszane przez Panią Dyrektor 
Sanepidu. 

Ostatecznie Przewodniczący Komisji poprosił, aby informacje które 
przekazała Pani Dyrektor Snapidu o boreliozie, dopalaczach, cyberprzemocy, 
szczepieniach dzieci oraz wszelkich programach zdrowotnych i edukacyjnych 
przekazywać w szkołach dzieciom i rodzicom.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 5 
Stawki podatkowe na 2019 rok. 

 
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – poinformował o wycofaniu z 
porządku obrad komisji tego punktu. Stawki będą omawiane na następnej 
Komisji.  
 
Ad. pkt.6 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
 

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

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił informację 
/załącznik nr 7a i 7b do protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  
 

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

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 8 do protokołu/.  

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

 
b)  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno                                                        

na lata 2018-2029, 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 
9 do protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – radna – Moje pytanie dotyczy terenu Szpitala, gdzie jest 
dawny blok pielęgniarek. Droga dojazdowa do bloku jest w bardzo złym stanie. 
Dwa lata temu powiedziano mi, że to jest droga powiatowa. Czy Gmina 
partycypuje w kosztach tej drogi i jaka to jest kwota?  
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika - To pytanie do Naczelnika Snopczyńskiego.  
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Grzegorz Wołąkiewicz – radny – PPP koszt prawie 27 mln zł, zwrot 9 mln zł. Czy 
reszta leży po stronie Gminy? 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika - Tak, tylko rozłożone jest na lata. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – To dotacja? 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika - Tak, to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – A co należy do partnera? 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika - On wykonuje całość zadania. My w roku 
2019 realizujemy wydatki z dotacji. Spłata będzie od 2020 roku do 2034 roku, 
czyli 15 lat.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Wprowadzamy następne zadania. Chciałem 
podzielić się refleksją. Kiedy rozpoczynaliśmy kadencję było mówione, że są 
wykonane projekty techniczne i zalegają w szafach. Spójrzcie, ile w tej kadencji 
zostało wykonanych projektów z funduszy sołeckich. Po co wykonujemy 
projekty, skoro one nie wchodzą do realizacji, a wchodzą inne zadania? Szkoda 
tych pieniędzy, które zamrażamy i dajemy ludziom nadzieję. Często wydawane 
są też środki na integrację. Proszę zwrócić uwagę na wysokość środków, bo 
różnie jest to komentowane.  
Barbara Wacławiak – radna – Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół 
Zalewu  kwota 523 tys. 800 – czy te pieniądze są realnie w Gminie, czy nie?  
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika - Realnie jeszcze nie ma, umowa będzie 
podpisana w miesiącu październiku.  
Barbara Wacławiak – radna – Na co te pieniądze będą przeznaczone? Najpierw 
było zabrane 400 tys. zł z kanalizacji Skłodowska i Św. Marka. Miały być 
przeznaczone na ul. Staropiotrkowską. Potem zostały przesunięte na Zalew. Teraz 
kiedy dostaniemy te pieniądze chciałabym znać cel ich przeznaczenia.  
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Pieniądze, które mamy przyrzeczone na 
realizację i refundację kosztów kompleksowego zagospodarowania terenu zostały 
przeznaczone na: 
- zwiększenie o 9 tys. zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Biernackiego, 
- zwiększenie kosztów budowy ul. Przedszkolnej 9 tys. zł,  
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem 25 tys. zł,  
- przebudowa ul. Wałowej 50 tys. zł, 
- przebudowa ul. Leśnej i Torowej 50 tys. zł,  
- budowa miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej na ul. Kwiatowej 10  
tys. zł,  
- remont dachu świetlicy w Stużnie 4 tys. zł,  
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bukowcu 22 tys. zł, 
- remont mostu w Woli Załężnej 100 tys. zł,  
- zmiana organizacji ruchu na Osiedlu Ustronie 14 tys. zł,  
- 100 tys. zł zwiększenie na wykup gruntów za odszkodowania. Starostwo w tym 
roku wyda jeszcze ok. 50 decyzji i może zabraknąć.,  
- reszta kwoty - został zwiększony plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu 
osób w DPS. Brakuje tam ok. 100 tys. zł.  
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Barbara Wacławiak – radna – Mam Program Rewitalizacji i ul. Wałowa, 
oświetlenie i ścieżki miały iść z pieniędzy na rewitalizację miasta. Bardzo żałuję, 
że te 400 tys. zł nie zostało przeznaczone na kanalizację i zostało 
rozdysponowane. Czy było takie pismo, żeby Gmina zabezpieczyła pieniądze na 
500+, ponieważ OPS nie ma takich środków, czy to tylko plotka?  
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Nie ma takiego pisma. Na poprzedniej sesji 
były wprowadzone środki na zadania zlecone 300+. Mogły być takie pogłoski z  
tego względu, że pieniądze zostały przesunięte z zadania 500+ na 300+. Urząd 
Wojewódzki poprzesuwał, a teraz miały być zwiększane środki na 500+.  
Barbara Wacławiak – radna – Jak będzie z ul. Wałową, która jest w planie 
rewitalizacji i w zadaniach z dotacji. Wydawało mi się, że rewitalizacja i dotacje 
to oddzielny temat i oddzielne pieniądze, a wychodzi na to, że tak nie jest.   
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie 
wiem, jakie zadania były w rewitalizacji.  
Alicja Szczepaniak – radna – Czy są chętni na te 3 działki inwestycyjne? Czy 
odbył się już przetarg? Co mieści się w lokalu na pl. Kościuszki, gdzie miała być 
jadłodajnia prowadzona przez Miejsko-Gminny OPS? Pytałam o drogę 
dojazdową do bloku ul. Partyzantów 30, gdzie jest dawny hotel pielęgniarski. To 
droga powiatowa. Ta droga jest remontowana. Czy Gmina bierze w tym udział i 
jaka to jest kwota?  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Nie mam 
wiedzy, by Gmina przeznaczyła środki na realizację tej drogi. To teren Skarbu 
Państwa i zawiaduje nim Starostwo.  
Alicja Szczepaniak – radna – Pytałam o działki w Januszewicach. 
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - 
W sierpniu został ogłoszony przetarg na zbycie tych 3 nieruchomości. Przetarg 
jest ogłoszony na 25 października. Oczekujemy na oferty.  
Alicja Szczepaniak – radna – Pytałam o budynek, gdzie miała być jadłodajnia.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Co do 
budynku w którym realizowaliśmy w bieżącym roku jadłodajnię to mogę odnieść 
się tylko co do zakresu jadłodajni. To był I etap realizacji projektu technicznego 
związanego z budową jadłodajni i zaplecza kuchennego. W I etapie 
zrealizowaliśmy jadłodajnię, natomiast w roku przyszłym planujemy wykonanie 
zaplecza kuchennego i planowana kwota to 119 tys. zł. Czy te środki znajdą się 
w budżecie 2019 roku to będzie zależało od rady. Potrzebujemy zatem środki na 
drugi etap wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Jest realizowany obecnie 
węzeł cieplny przez ZGM, więc będzie zasadne podłączenie do węzła zarówno 
jadłodajni jak i zaplecza kuchennego. Co będzie w pozostałych pomieszczeniach 
nie wiem.  
Alicja Szczepaniak – radna – Jaka kwota była przeznaczona na ten cel?  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Zmiana 
sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na 
jadłodajnię z zapleczem kuchennym zadanie wykonane za kwotę 173 tys.712 zł. 
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Mówię o kolejnych 119 tys. zł według kosztorysu inwestorskiego. To zadanie 
zrealizowane w zakresie tylko pierwszego etapu.  
Andrzej Kacprzak – radny - Ul. Leśna i Torowa 50 tys. zł - jaki to zakres w tym 
roku do realizacji? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Mamy 
projekt mówiący o całości realizacji zadania ul. Leśna Torowa do lasu, czyli 
odcinek od ul. Krasickiego do Północnej  I etap realizacji ok. 270 metrów. Do 
realizacji jest nawierzchnia z kostki brukowej, chodnik jednostronny i zjazdy. Po 
drugiej stronie jest skarpa, którą trzeba zabezpieczyć przed osuwaniem. Ten 
zakres jest skalkulowany na 450 tys. zł.  Kwota 50 tys. zł to kwota, którą należy 
przerobić w tym roku.  Natomiast pozostałą kwotę 400 tys. zł w 2019 roku. 
Zakładamy, że będzie to realizacja do 31 maja 2019 roku. Na realizację II etapu 
o dł. ok. 250 metrów do lasu musiałaby być przeznaczona identyczna kwota, więc 
również 450 tys. zł. W planie inwestycyjnym mamy tylko i wyłącznie I etap. II 
etapu na razie nie realizujemy.  
Mieczysław Wojciechowski – radny - W WPF na przyszły rok zaplanowano 
przebudowę 8 dróg miejskich, natomiast nie ma ani jednej drogi na wsi. Koszt 5,5 
mln zł. Mieszkańcy wsi będą niezadowoleni.  

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

c)  zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,  
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 
10 do protokołu/. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Usłyszałem, że Szkoła Podstawowa w 
Libiszowie wypracowała 5 tys. zł, tak? Na co te środki zostaną przeznaczone? 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – Tak, Szkoła wypracowała sama te 
pieniądze. Te środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla 
pracowników zatrudnionych na stołówce. 
Barbara Wacławiak – radna – Czy obligacje zostały uruchomione? 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika - Tak, została uruchomiona I i II seria na 
kwotę 5 mln 600 tys. zł. Te pieniądze będą wydatkowane w miesiącu 
październiku.  
Barbara Wacławiak – radna – Na co? 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika - Na zapłatę zobowiązań, bo będą się 
kończyły inwestycje, spływają faktury z PGK za remont dróg, w październiku 
zostanie spłacony kredyt w ING na 1 mln 200 tys. zł.  
Barbara Wacławiak – radna – Jaką sumą zamkniemy budżet? 
Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika - Musi zostać subwencja, która nam wpłynie  
na miesiąc styczeń. Reszta nie jestem w stanie odpowiedzieć.  

Komisja głosami: za – 2, przeciw - 0,wstrz. - 4 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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d) zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych,  

Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Dlaczego Wojewoda uznał, że 20 metrów 
to za mało? 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności – Jest kilka wyroków tej sprawie. Odgórnie ustalono, że minimalna 
odległość to 30 metrów.  
Barbara Wacławiak – radna – Ta odległość jest poparta tylko wyrokami? 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności – Tak.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – A jak będą mniejsze odległości to co z 
takimi punktami, które teraz funkcjonują? 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności – One funkcjonują na podstawie wcześniejszej uchwały i będą 
funkcjonowały nadal. Nowe punkty nie otrzymają pozwolenia, jeśli nie spełnią 
warunku odległości 30 metrów.  
Barbara Wacławiak – radna – Ile jest teraz takich punktów, które nie spełniają 
tego warunku? 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności – Podczas kontroli Komisja zmierzy i będzie wiadomo. 
Barbara Wacławiak – radna – Powinniście wiedzieć jakie są odległości wydając 
pozwolenia.  

Komisja przyjęła do wiadomości 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,  

Anna Przybyła - inspektor w Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 12 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 7, 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 13 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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g) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  
w Opocznie, 

Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
 

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 14 i 15 do 
protokołu. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 11.30, godzina zakończenia 14.00 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Eugeniusz Łączek 
 

Protokołowała: 
B. Kędziora 
 
 
 


