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PROTOKÓŁ NR 12/19 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 23 września 2019r.  

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami z posiedzeń komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w Opocznie 
są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku publicznego za 
2018r. 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. 

 
Tomasz Rurarz - 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 przyjęła proponowany porządek obrad, głosami: za – 4, przeciw – 0, 
wstrz. 0 . 
 
Ad. pkt. 1 

Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku 
publicznego za 2018r. realizujących zadania zlecone przez gminę. 

 
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła informację (załącznik nr 3 do protokołu). 
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 2 

 „Święto Miasta” – analiza wydatków.  
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Piotr Stempniak – Dyrektor Wydz. Promocji i Kultury – przedstawił informację 
(załącznik nr 4 do protokołu). 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, kiedy rozpoczynają się 
przygotowania do następnych Dni Opoczna? 
Piotr Stempniak – Dyrektor Wydz. Promocji i Kultury – odpowiedział, że praktycznie 
po zakończeniu bieżących Dni Opoczna, gdyż proces negocjacji z artystami wymaga 
czasu, opracowanie dokumentacji oraz wszelkie uzgodnienia również. 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – poprosił, aby termin ustalać w 
porozumieniu z sołtysami, którzy w sezonie letnim organizują lokalne festyny. 
Piotr Stempniak – Dyrektor Wydz. Promocji i Kultury – powiedział, że już jest 
nakreślony wstępny harmonogram wydarzeń na rok 2020, ale takie spotkanie z 
sołtysami postara się zorganizować, aby nie było kolizji imprez.  
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3 

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. 
 
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik nr 5 do 
protokołu).  
Jadwiga Figura – radna – zapytała, czy więcej dzieci jest chętnych do korzystania ze 
stołówek w porównaniu z ubiegłym rokiem i z jakimi problemami borykają się 
stołówki?  
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, że nowe przepisy obligują 
Gminę, aby w każdej szkole była stołówka i kuchnia. W niektórych szkołach występują 
problemy z pomieszczeniem na ten cel. Rozwiązaniem jest w takich przypadkach dowóz 
posiłków. Nadmienił, że od ubiegłego roku wzrosły koszty posiłków z 5,60 zł ( 3 zł 
wsad, 2,60 zł koszty przygotowań), do 8 zł (3 zł wsad, 5 zł koszty przygotowań). Na 
pytanie, ile dzieci będzie korzystało z dożywiania od 1 września Naczelnik nie jest w 
stanie na tę chwilę odpowiedzieć.  
Jolanta Łuczka – Nita – radna – zapytała o remont w ZSS nr 1, czy się zakończył i czego 
dotyczył?  
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, że remont dotyczył prac 
budowlanych. Zostały przede wszystkim wymienione płytki ścienne i podłogowe oraz 
pomalowano pomieszczenia. Prace zostały zakończone przed 1 września.   
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4 

Koszty dowozu dzieci do szkół.  
 
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik nr 6 do 
protokołu). 
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Jadwiga Figura – radna – stwierdziła, że bardzo dużo środków dokładanych jest do 
oświaty i zastanawia się, jak można byłoby je obniżyć? 
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, że zmniejszyć koszty 
można zawsze, albo poprzez likwidację szkół, albo poprzez utworzenie filii szkół. Jako 
przykład takiego rozwiązania podał szkoły w następujących miejscowościach: Ziębów, 
Wygnanów, Sielec i Januszewice. Pytanie, czy rodzice dzieci, mieszkańcy 
miejscowości, radni i Kurator Oświaty  zgodzą się na to.  
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 5 

Zapytania i wolne wnioski. 
 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  

a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla 
zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”,        

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 7 do 
protokołu). 
Tadeusz Brola – radny – zapytał, czy ratownicy otrzymali wynagrodzenie za pracę nad 
Zalewem?  
Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że o to należy zapytać Panią Dyrektor Krytej 
Pływalni.  
Tadeusz Brola – radny – prosi o odpowiedź na Komisji Rolnictwa.  
Jadwiga Figura – radna – prosi, aby w tematyce pkt. 1 posiedzenia zapraszać 
przedstawicieli stowarzyszeń, jak również przy omawianiu projektów uchwał zapraszać 
osoby, których temat dotyczy.  
 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

b) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu,  

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 do protokołu). 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, ile brakuje pieniędzy, aby 
zbilansować budżet?  
Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że brakuje kwoty 9 mln zł, żeby zamknąć 
budżet tego roku.  
Tomasz Kopera – radny – zapytał o wynik przetargu, czy udało się sprzedać tereny 
inwestycyjne?  
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Gruntami – odpowiedziała, 
że przetarg ogłoszony był w stosunku do trzech nieruchomości. Dwie nieruchomości 
położone były od strony Opoczna Południe i miały pow. 3 ha i 4 ha. W stosunku do tych 
dwóch nieruchomości ogłoszone były dwa przetargi i nikt się nie zgłosił. Jeśli chodzi o 
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dużą działkę inwestycyjną o pow. ok. 35 ha termin przetargu był 2 lipca i również nikt 
się nie zgłosił. Nie było żadnego zainteresowania.  
Jadwiga Figura – radna – zapytała, jakie są plany Gminy w stosunku do budynku na ul. 
Sobieskiego 10 i budynku na pl. Kościuszki 20? 
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Gruntami – powiedziała, że 
na dzień dzisiejszy nie została podjęta decyzja o sprzedaży budynku na pl. Kościuszki 
20 i budynku na ul. Sobieskiego 10. W przypadku budynku na ul. Sobieskiego jest 
problem nadzoru budowlanego. Z uwagi na zły stan techniczny Burmistrz podjął 
decyzję o rozbiórce budynku, ale Konserwator zabytku nie wyraził zgody. Z przyczyn 
ekonomicznych nie jest zasadny remont budynku, gdyż koszty remontu będą wyższe 
niż wartość nieruchomości.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – powiedział, że w budżecie na 2019 rok na 
inwestycje jest kwota 14 mln zł. Brakuje 9 mln zł. Gdyby obligacji nie było to 
inwestycje byłyby na poziomie 5 mln zł, z czego 1 mln 200 zł przekazujemy do Spółki 
PGK i 800 tys. zł na wykup gruntów, czyli odchodzi 2 mln zł. Z budżetu, który został 
uchwalony 156 mln zł, de facto na inwestycje w gminie zostanie ok. 3 mln zł. Pyta, co 
się z tymi pieniędzmi dzieje, czy tak drogie jest bieżące utrzymanie?  
Barbara Bąk – Skarbnik – wyjaśniła, że jest wyraźnie zapisane, ile idzie na wydatki 
bieżące, a ile na majątkowe. Obligacje są przeznaczone na deficyt, a deficyt to różnica 
pomiędzy dochodami a wydatkami. Nie zostały sprzedane grunty, a tam była 
zaplanowana kwota ok. 10 mln zł.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – powiedział, że wskutek nie sprzedania tych 
gruntów musimy zmniejszyć dochody o ok. 9 mln zł, ale  jeśli uda się przekształcić ten 
teren w planie przestrzennym pod cele mieszkaniowe to za dwa lata po stronie 
dochodów dopiszemy nie 9 mln zł, a 30 mln zł ze sprzedaży tego gruntu.   
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – powiedział, że w uchwalonym budżecie 
została zapisana kwota 7 mln zł na spłatę kredytu, 2 mln zł z nadwyżki i 5 mln zł kredyt 
długoterminowy. Z nadwyżki z ubiegłego roku zostało 6 mln 100 zł, 2 mln 100 zł nie 
realizujemy inwestycji pod nazwą Rewitalizacja starej części miasta, w sumie jest 8 mln 
200 zł, refinansowanie inwestycji ul. Szopena 1 mln 400 tys. zł, w sumie 9 mln 600 tys. 
zł, budynku socjalnego przy ul. Przemysłowej nie realizujemy a było zabezpieczone 990 
tys. zł, w sumie byłoby ok. 10 mln zł. Byłby deficyt 5 mln zł, a nie 9 mln zł jak mówi 
Pani Skarbnik.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – powiedział, że założyliśmy na inwestycje 25 mln 
zł, realizujemy ok. 15 mln zł i jest różnica 10 mln zł, którą Pan Przewodniczący policzył.  
Barbara Bąk – Skarbnik – dopowiedziała, że na rewitalizację jest zaplanowana kwota 2 
mln zł, z tych środków trzeba będzie zabezpieczyć na zwrot dotacji, którą już 
otrzymaliśmy na drogi, tam było ok. 800 tys. zł plus odsetki, czyli nie zostałoby 2 mln 
zł a 1 mln zł. Nie zrealizowaliśmy dochodów, które były zaplanowane 10 mln zł. 
Proponujemy obligacje na ten rok w wys. 9 mln zł, czyli niższe. Z dochodów ze 
sprzedaży mienia dokładnie zdejmujemy 9 mln 700 tys. zł. Po stronie wydatków w 
niektórych pozycjach jest konieczność zwiększenia wydatków.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – powiedział, że skoro Burmistrz mówi o 23-
24 mln zł na inwestycje to tam było w jednym punkcie 9,5 mln zł dotacji na PPP, czyli 
de facto tych inwestycji jest za 14 mln zł, nie więcej.  



5 
 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – powiedział, że PPP to kolejna przyczyna dla 
której musimy zastanowić się, jak zwiększyć możliwość wydatkowania. Aby 
zrealizować te inwestycje, czyli remont 11 placówek oświatowych potrzebujemy po 
przeszacowaniu ok. 23 mln zł, a zatem ok. 13 mln zł musimy z własnego budżetu 
przygotować, ponieważ Partner z realizacji projektu na ostatnim etapie się wycofał. Nie 
będzie problemu z wydłużeniem terminu realizacji, ale na pewno trzeba będzie dołożyć 
środki gminy.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy koszty termomodernizacji 
szkół zostały urealnione? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że to będzie kwota ok. 23 mln zł.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy nie ma możliwości pozyskania 
dofinansowania z innego źródła? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że do pierwotnej kwoty realizacji 
inwestycji wyliczonej na 15 mln zł jest możliwość uzyskania kredytu na uzupełnienie 
wkładu własnego z Funduszu Ochrony Środowiska. Cały czas rozeznajemy temat i w 
związku z wycofaniem się Partnera szukamy innych rozwiązań.   
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, na jaki procent byłby kredyt w 
WFOŚ i czy jest możliwość umorzenia później tego kredytu, jeśli wykaże się 
efektywność i przeznaczy środki na inne cele np. panele fotowoltaiczne?  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że takie zapytania kierowane są 
do WFOŚ. Niestety na panele fotowoltaiczne nie uda się przeznaczyć tego umorzenia, 
ponieważ Fundusz nie chce uczestniczyć w programach, które już są dofinansowywane 
z budżetu państwa. Fundusz proponuje, abyśmy wskazali inne zadanie. Analizujemy 
wydatki i widzimy, że rocznie wydajemy na oświetlenie uliczne 1 mln 800 tys. zł. 
Chcielibyśmy wymienić lampy na ledowe, co przyniosłoby oszczędności na poziomie 
60%. Szacujemy, że wymienilibyśmy ok. 2 tys. lamp.   
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, jaka kwota byłaby tego zadania? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że 1 mln 600 tys. zł. Tyle byłoby 
z umorzenia i za tyle byśmy wymienili lamp.  
 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata  
2019 – 2035, 

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 do protokołu). 
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 
Tadeusz Brola – radny – zapytał o dział 750 administracja publiczna - wzrost o 536 tys. 
611 zł na podwyżki dla pracowników 40 tys. zł. 
Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że to nie wzrost wynagrodzeń, a przesunięcie 
środków z działu 9002. Tam były środki na inwentaryzację kotłów i według interpretacji 
RIO nie może to być w tym dziale.  
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Tadeusz Brola – radny – zapytał o wzrost o kwotę 112 tys. zł w dziale 801 na zakup 
energii dla szkół podstawowych. 
Barbara Bąk – Skarbnik – wyjaśniła, że to jedynie przesunięcie z działu 80110, 
wynikające z tego że przestały funkcjonować gimnazja.  
Tadeusz Brola – radny – zapytał o wzrost o kwotę 376 tys. zł w dziele 900 na 
oczyszczanie miast i wsi. 
Barbara Bąk – Skarbnik – wyjaśniła, że to są zwiększenia na wypłatę wynagrodzeń dla 
pracowników interwencyjnych. Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na 
dofinansowanie nie zostały przedłużone.  
Tadeusz Brola – radny – zapytał o zwiększenie w dziale 926 kultura fizyczna o kwotę 
87 tys. 700 zł. 
Barbara Bąk – Skarbnik – wyjaśniła, że to na wniosek Komisji Rewizyjnej na zakup 
kosiarki i prace remontowe na Stadionie.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – przytoczył z projektu uchwały: „Emisja 
obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 39 mln 585 tys. zł” i 
zapytał, czy ta informacja dotyczy tylko tych obligacji, które chcemy wyemitować w 
wys. 30 mln zł, a kwota 9 mln zł to koszt obsługi obligacji? 
Barbara Bąk – Skarbnik – potwierdziła. To koszt obsługi do roku 2031. Podkreśliła, że 
to kwota prognozowana.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – dodał, że to koszt kredytu wziętego na 10 lat. 
Zabezpieczamy obligacje sprzedażą gruntów za ok. 30 mln zł. Decyzja następców, czy 
wykupimy obligacje i nie płacimy dalej tych kosztów, czy inwestujemy w inne zadania. 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, co w sytuacji gdyby na 2 lata 
zawieszono program 500+ i 36 ml zł nie wpływa do budżetu Gminy.  
Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że to zadanie jest w 100 % finansowane z 
budżetu państwa.  
Tadeusz Brola – radny – poprosił Panią Skarbnik o pisemne objaśnienia do budżetu.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w m. 
Opocznie obr. 7 na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, 
 

Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Gruntami – przedstawiła 
projekt uchwały (załącznik nr 11 do protokołu). 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, co w sytuacji, gdyby siedziba 
KRUS nie powstała, czy działka nieodpłatnie wróci do Gminy? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że są wydane warunki realizacji 
zadania celu publicznego, a zatem ten budynek powstanie. Nadmienił, że Dyrektor 
KRUS deklaruje, że powstanie on w ciągu roku.  
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Gruntami – poprosiła, aby 
zwrócić uwagę na § 3 projektu uchwały. Zapis jest zabezpieczeniem Gminy.  
 

 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
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f) zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020”.  

 
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – przedstawiła 
projekt uchwały (załącznik nr 12 do protokołu). 
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
W dalszej dyskusji  
 

Andrzej Pacan – radny – zapytał, czy jest szansa na pozyskanie przez mieszkańców 
dofinansowania do paneli fotowoltaicznych? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – powiedział, że Gmina przygotowywała projekt 
programu, w którym chciała kwotę 1mln 600 tys. zł umorzonych środków z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczyć na dofinansowanie paneli 
fotowoltaicznych. Niestety tego programu nie uda się wdrożyć, bowiem WFOŚ 
stwierdził, że byłoby to powielenie programu państwa Mój Prąd.  Będziemy musieli to 
umorzenie przekierować na inne zadanie i chcemy wskazać wymianę oświetlenia 
ulicznego na ledowe.  
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – dopowiedziała, że 
od końca sierpnia ruszył rządowy program Mój Prąd. Mieszkańcy mogą składać wnioski 
do NFOŚ do 20 grudnia tego roku. Można uzyskać dofinansowanie w wys. do 50% 
kosztów. Nadmieniła, że panele fotowoltaiczne można odliczyć sobie od podatku. W 
programie „Czyste powietrze” środki na panele fotowoltaiczne są w formie pożyczki, a 
nie dofinansowania.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – dopowiedział, że jeśli pojawią się możliwości w 
ramach programów to Gmina na pewno będzie to wdrażać.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał o wrak samochodu, który stoi przy 
ul. Kuligowskiej. 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że tym zajmuje się Policja i PKP.  
 
Dodatkowe materiały, które otrzymali radni stanowią załączniki nr 13 i 14 do protokołu.  
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.30, godzina zakończenia 10.55 
 
Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube gminy 
Opoczno. Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:  
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  
 

Przewodniczący Komisji 
 

Tomasz Rurarz 
Protokołowała: 
B. Kędziora 


