PROTOKÓŁ NR 6/19
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 25 marca 2019r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego 2019r.
2. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
3. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2018 rok – całkowity koszt
zadania.
4. Informacja na temat Strategii Gminy Opoczno na lata 2016 – 2020.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. Zapytania i wolne wnioski.
Tomasz Rurarz - 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
Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia i lutego 2019r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 4/19 z dnia 21 stycznia 2019r. i Nr 5/19 z
dnia 25 lutego 2019r. 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 protokoły w wersji
przedłożonej z dnia 21 stycznia 2019r. i 25 lutego 2019r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 4/19 z dnia 21 stycznia 2019r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 5/19 z dnia 25 lutego 2019r.
Ad. pkt. 2
Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Ludności – przedstawiła
informację /załącznik nr 4 do protokołu/.
Informacja ze Spółki PGK stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, kiedy będą zamiatane ulice w
mieście po zimie?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że to zadanie będzie realizowała Spółka PGK. Na tą chwilę zamiatarka
jest w naprawie, ale w tym tygodniu powinna wyjechać na ulice. Urząd sprzątanie przy
pomocy pracowników interwencyjnych już rozpoczął.
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy można kontrolować firmy, czy
mają podpisaną umowę z firmą wywozową na odbiór śmieci?
Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – stwierdził, że 35%
podmiotów gospodarczych nie ma podpisanych umów na odbiór śmieci. To bardzo duży
problem, ponieważ śmieci trafiają do koszy ulicznych i w różne miejsca. Spółka będzie
w tej kwestii prosiła o pomoc Straż Miejską.
Andrzej Pacan – radny – stwierdził, że w roku 2018 w stosunku do roku 2017
zmniejszyła się liczba nieruchomości na terenie Gminy Opoczno o około 150 i to ma
przełożenie na spadek liczby osób płacących za śmieci. Z obserwacji radnego wynika,
że przybyło nieruchomości. Radny pyta z czego wynika ta rozbieżność?
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Ludności – odpowiedziała, że
przyczyn jest wiele np. studenci wyjeżdżają na studia, osoby starsze wyprowadzają się
do swoich dzieci, domy są w budowie i nie są na daną chwilę zamieszkałe. Liczba
płacących za śmieci nie jest liczbą stałą.
Jolanta Łuczka – Nita – radna – zapytała, czy harmonogram odbioru śmieci na ten rok
pozostaje taki sam?
Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – odpowiedział, że
harmonogram odbioru śmieci jest taki sam, od początku kwietnia do końca października
zwiększa się częstotliwość odbioru śmieci na terenie miasta do dwóch razy. W kwestii
odbioru odpadów wielkogabarytowych nic się nie zmienia, raz na kwartał są
komunikaty.
Jolanta Łuczka – Nita – radna – zapytała, czy będą wymieniane pojemniki?
Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – odpowiedział, że
indywidualnie są wymieniane pojemniki w przypadku ich zniszczenia. W tym roku
zostaną dokupione duże kontenery.
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Ludności – odpowiedziała, że
zgłoszenia zniszczenia pojemnika należy dokonać w Urzędzie, a Urząd przekazuje
informację do Spółki PGK i według kolejności są wymieniane zniszczone pojemniki.
Andrzej Pacan – radny – zapytał, czy będą dodatkowe żółte pojemniki czy pozostaną
worki, które w tej chwili otrzymują mieszkańcy? Ponadto radny zapytał o zaległości w
opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 195 tys. zł - dlaczego ta
kwota jest tak wysoka?
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Ludności – Pani Kierownik
dopowiedziała, że w tym roku odbiór plastiku odbywa się w workach, w przyszłym roku
mieszkańcy zostaną wyposażeni w żółte pojemniki. Powiedziała również, że ta kwota
195 tys. zł to kwota zaległości ze wszystkich lat, a szczegółowych informacji na temat
zaległości informacji udzieli Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – odpowiedziała, że na tą
chwilę kwota zaległości zmniejszyła się do poziomu poniżej 100 tys. zł.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
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Ad. pkt. 3
Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2018 rok – całkowity
koszt zadania.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił informację /załącznik nr 6 do protokołu/.
Wiesław Wołkiewicz – radny – stwierdził, że koszt 825 tys. zł jest bardzo wysoki, biorąc
pod uwagę, że zimy praktycznie nie było.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, że ta kwota obejmuje cały rok 2018 od
stycznia do grudnia, czyli również drugą połowę ubiegłorocznej zimy.
Jolanta Łuczka – Nita – radna – poprosiła o porównanie do kosztu zimy 2017 roku.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
zobowiązał się udzielić radnej informacji na ten temat na kolejnej komisji.
Jadwiga Figura – radna – zapytała, czy w planach Spółki PGK jest budowa kaplicy na
cmentarzu ul. Rolnej i czy jest możliwość, aby miejsca były większe.
Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – odpowiedział, że
Spółka ma to na uwadze, ale na ten rok tego typu wydatki nie są planowane. Wyjaśnił,
że rok bieżący jest szczególny, bo gro wydatków inwestycyjnych na 2019 rok wiąże się
z budynkiem administracyjnym i jest to kwota 1 mln 300 tys. zł. Dopowiedział, że na
dzień dzisiejszy to przedsięwzięcie nie jest wycenione i trudno określić perspektywę
jego realizacji.
Jadwiga Figura – radna – powiedziała, że na cmentarzu przy ul. Rolnej dwie alejki są
do wyłożenia kostką i zapytała czy jest taka możliwość?
Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – odpowiedział, że
jest do wykorzystania kostka z odzysku z ul. Biernackiego i można byłoby jej użyć do
tego celu. Co do kaplicy stwierdził również, że to będzie spory wydatek i raczej
powinien być sfinansowany przez miasto. Spółka ma bardzo wiele do wykonania w
zakresie kanalizacji i chce się skoncentrować na tym zadaniu. Spółka będzie ubiegała
się o środki zewnętrzne, aby budować kanalizację tam, gdzie jej nie ma.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 4
Informacja na temat Strategii Gminy Opoczno na lata 2016 – 2020.
Materiał przygotowany przez Zespół ds. Funduszy Europejskich stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, że od tego roku obowiązkiem Gminy do
końca maja jest opracowanie Raportu o stanie gminy i będzie on zawierał informacje
również w odniesieniu do strategii. Radni otrzymają stosowne materiały.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie
Opoczno w roku 2018.
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Małgorzata Pantak – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - przedstawiła
informację /załącznik nr 8 do protokołu/.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - przedstawił informację /załącznik nr 9 do
protokołu/.
Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – podpowiedział, aby
zapraszać do szkół doradców zawodowych, aby rozmawiali z uczniami i ich rodzicami
o sytuacji na rynku pracy, gdyż 60% uczniów wybiera licea ogólnokształcące, co ma
przełożenie na to, że wzrasta liczba zawodów deficytowych.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
B) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r.
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
przedstawiła informację /załącznik nr 10 do protokołu/.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
- przedstawiła informację /załącznik nr 11 do protokołu/.
Jadwiga Figura – radna – zapytała, ile rodzin wymaga wsparcia MG OPS? Ponadto
zapytała o problem narkotyków i samobójstw na terenie Gminy Opoczno.
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
odpowiedziała, że średnio pod opieką asystentów jest 50 rodzin z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi. Co do pytania drugiego odpowiedziała, że MG OPS nie
odnotował tego typu drastycznych sytuacji.
Krzysztof Grabski – radny – zapytał o programy dla osób niepełnosprawnych i matek
samotnie wychowujących dzieci.
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
odpowiedziała, że Ośrodek realizuje projekt „W rodzinie siła”. W jego ramach
prowadzone są warsztaty i udzielana jest pomoc psychologiczna oraz pedagogiczna.
Krzysztof Grabski – radny – doprecyzował, że jemu chodzi o oddzielne programy na
rzecz tych osób.
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
odpowiedziała, że takie programy nie są realizowane.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
C) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
rok 2018 – ocena.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
- przedstawiła informację /załączniki nr 12i 13 do protokołu/.
Jadwiga Figura – radna – zapytała, ile osób liczy Miejska Komisja Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych i jaki jest jej skład. Ponadto radna zapytała, czy istnieje
problem dopalaczy w Opocznie?
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
– odpowiedziała, że do Wydziału nie docierają sygnały od organizacji na temat
dopalaczy, ale bardziej zorientowani w tej kwestii będą Sanepid i Policja. Miejska
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Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 15 osób. Nowa
Komisja została powołana w grudniu 2018r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza. W
skład MKRPA wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji,
pedagodzy szkolni, dwóch pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawiciele
stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką alkoholową, kurator sądowy i pielęgniarka.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
D) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2018r.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
- przedstawiła informację /załącznik nr 14 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
E) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za
2018r.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
- przedstawiła informację /załącznik nr 15 do protokołu/.
Wiesław Wołkiewicz – radny – stwierdził, że rezerwa Burmistrza w ubiegłym roku
wynosiła 35 tys. zł, a w roku bieżącym 145 tys. zł. Zapytał z czego to wynika?
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
– odpowiedziała, że kluby otrzymały środki na połowę roku. Druga część rezerwy jest
przeznaczona na drugie półrocze.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
F) Organizacja sieci szkół na rok szkolny 2019/2020.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji - przedstawił informację /załącznik nr 16
do protokołu/.
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, dlaczego nie został ustalony
obwód szkoły prywatnej?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że właściciele Publicznej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nie chcieli ustalenia
obwodu dla tej szkoły.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
G) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso od osób fizycznych,
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0,wstrz. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2019 – 2034,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 1, przeciw - 0,wstrz. - 5 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 do
protokołu/.
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, ile będzie kosztowała realizacja
parku miejskiego w Opocznie?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że ponad 100 tys. zł.
Komisja głosami: za – 1, przeciw - 0,wstrz. - 5 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Opoczno na lata 2019 – 2021”,
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno
na rok 2019”,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/.
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał o kwestię czipowania zwierząt.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że trwają prace nad ustawą o obowiązkowym czipowaniu zwierząt, z tego
też względu to zadanie nie zostało umieszczone w planach na ten rok. Naczelnik
stwierdził ponadto, że sterylizacja oraz kastracja kotów i psów przynosi duże efekty.
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) zmiany uchwały Nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika
wodnego położonego w Opocznie przy ul. gen. Kazimierza Bończy –
Załęskiego,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.
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Komisja głosami: za – 2, przeciw - 0,wstrz. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
g) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
przy drodze powiatowej na terenie Gminy Opoczno,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 23 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
h) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno”,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 24 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
okres dłuższy niż trzy lata,
Jolanta Łuczka – Nita – radna - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 25 do
protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
j) rozpatrzenia petycji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie o utworzenie Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
k) rozpatrzenia petycji Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3
w Opocznie o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
l) rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie
o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Opocznie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
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Ad. pkt. 6
Zapytania i wolne wnioski.
Dodatkowy materiał, jaki otrzymali radni stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 12.15

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz
Protokołowała:
B. Kędziora
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